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V OORBERIC H T.

Bij het verschijnen van den Frieschen Volksalmanak, heb

ik alleen mijnen hartelijhen dank te betuigen aan de keer en ,

die door hunne welwillende medewerking de onderneming des

uitgevers gesteund hebhen. De omvang van sommige en vooral

van een hunner bijdragen is de oorzaak, dat het getal van

de opgenomen stukken kleiner is, dan wel in vroegere jaar-

gangen. Doch dat eene stuk, Frieslands toestand voor vijf

en vijftig jaren, is in de tegenwoordige dagen van te veel

belang o» daaraan niet gaarne eene ruimere plaats te gun-

nen. De milde toezending van bijdragen, waarvan zelfs

twee tot mijn leedwezen wegens plaatsgebrek, in de porte-

feuille blijven liggen en bewaard worden voor een volgend

jaar, heeft mij als redakteur de moeite bespaard, van zelf

iets voor dezen Almanak gereed te maken. Die terug ge-

houden stukken zijn van M R . J. H. BEUCKER ANDKEÆ,

iets over hei geslacht Voor da, en van den lieer W. EEKHOFF ,



•eene ÆevenscJiets van dr. Jnlius Vitringa Ooulon. Zit zul-

len door de lezers van dezen Almanak ongetwijfeld later

met oelangstelling ontvangen worden.

De Bedakteur,

1 INOV. 18-63. J. G. O T Î E I A.



I N H O Ü D.

Bladz.

Zona- en MaansverduisCerSngèïi 6

Kalender . . . . . 7

MENGELWERK

Over do wijze waarop men ia den ouden tijd de Eunnebcdden

heeft gebouwd. Dit het Deensch door J h r . M r . M . de Haan

He t i c ma . . . 3

Ilessel Aedes Jóagama. Gedicht 'van 1). B . Niemyenlniis 23

Friesland' voor vijf en vijftig ja ren , medegedeeld dooi 'Mr. J . Dirks 33

Ecne'vrijorjj uit den goeden eudsa tijd, door Dr. E. Verwijs. . . . Sa

"*/ïglius'van Âvtta tegenover den Herèog vvan Alva, door Mr . A.

t>loeni-l)crgen 112

Levensschets van Jan "Wiedeman K a r s t e n , Joor W. Eekhoff. . . . . 130

I t Unwaer; dichtregelen door G. Colmjon 134

Saegen end Tcltsjcs fen de heidebiwenners n p Sîlt, feu C. P . Han-

scu , vertaald door G. Colmjon 137

Feiiiia Mastenbroek en Francijntje de Boer , door W . Eckhofl'... 153



Ü0U8- §x ^m\xmvMúü'hx%nï>

In dit jaar valt geene maansverduistering voor, maar wel twee

zonsverduisteringen, die echter geen van beide in onze streken

te zien zijn.

De eerste zonsverduistering heeft plaats op den 6 Mei, en is

zichtbaar in het zuidwesten van Azië, in het noorden van Au-

stralië en in het westen van Noord-Amerika. Zij is een cen-

traal voor de Sunda-eilanden.

De tweede zonsverduistering op den 30 Oetobor, is zichtbaar

voor zuid- on midden Amerika en het zuidwesten van Afrika.

In Zuid-Amerika en Afrika vertoont zij zich ringvormig.
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Louwmaand.

Vrijdag
Saturdag
ZONDAG
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG

Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG
Maandag
Dingsdag
Woensdag-
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG

Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG

•mm*

Laatste Kwart.'s morg
te 8 u. 29 min.

Nieuwe Maan, 's m.
te 8 u. 35 min.

Eerste Kwart., 's av
te 11 u. 55 min.

Volle Maan, 's av.
te 10 u. 52 mm.

ZONS OP- EN ONDERGANG.

1. 4 u. 7 in. 4 u.
11
31

SI , 4
7 u. 55 1

n. 4 u. 12 in.
il. 4 n. 28 m.
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Donderdag
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Maandag
Dingsdag
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Saturdag
ZONDAG

Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG

Maandag

zoNS OP- :
1. 7 u. 42

11
21

7 n. 26
7 ii- 7

Laatste Kwart,, 's m
te 1 u. 7 min.

Nieuwe Maan, 's av
te 6 H. 59 m.

Eerste Kwart, 's nam
te 2 u. 14 min.

Volle Maan , 's nam
te 5 u. 50 min.

EN ONDEKGANG.
m. 4 u. 47 m.
m. 5 il. 5 m,
n . 5 n. 25 m
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£1
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n. 5 ii. 39 in.
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Vrijdag
Satnrdag
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ATicuwe Maan naniidd.
te 2 u. 3Smin.

JîerstcKwart. 's morg.
te 0 i• , 59 min.

Volle Maan 's ïnorg. te
i n . 8 min.

Laatste Kwartier 's
morg. te 5 u. 24 m.

DN ONDERGANG.

n. 6 u. ol in.
in. 6 u. 48 m.
ii. 7 u. 4 m.
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Woensdag
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Dingsdag
AVocnsdag
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Woensdag
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'] ZONS OP-

\ 1 . 3 u . &•)
; 1 1 . 3 i i . 4 5
2 1 . 3 ii 4 5

Niemte Maan 's nam,
te 0 u. 30 min.

Eerste Kwart, 's nauv.
0 u. 38 min ..

Volle Maan 's avondt
te 11 u. 43 m. Zo-
mer begint des mors-
te 6 ure.

Laatste Kwart, 's nam
te 3 u. 4 min .

EN OSDFAlGANCk

ra. 8 i i . 5 n:„

i n . 8 i i , 1 4 m .

i n . S i l , ] 7 i"



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
i l
12
13
14
15
1G
17
IS
1.9
20
•31
22
23
24
25
2G
27
28
29
30
31

J U L IJ.

Hooimaand.

•

Vrijdag
Saturdag
ZOHDAG
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG
jYïaandag
Diugsdag
Woensdag'
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG
Maandag
Diiigsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG

ZONS OP-
1

11
31.

. 3 u. 49

. a u . 58

. 4 n. 9

Nieuwe Maan, 's m.
te 1 u. 13 min.

Eerste Kwart, 's morg
te 4 u. 40 min.

Voile Maan, 's voorin.
te 7 u. 25 min.

Laatste Kwart, 's av.
te 9 u. 35 min.

EN ONDERGANG.
m. 8 ii. 18 m.
ui. 8 n. 12 in.
in, 8 n. 2 m .

A U G

i
2
3
4

6
7
8

! 9
,10
Ui
Î12
13
h.4
Ï15
16

/17

i 1 8
*19
30
21
22
23
24
25
26
o n

28
29
30
31

U S T U S.

Oogstmaand.

•
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG

Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG

Maandag
Dingsdag
Woensdag
])onderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG
M aandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZOHDAG
Maandag
Dingsdag
Woensdag

ZONS OP-

11
21

é u. 25
4 n. 41
4. u. 56

Nieuwe Maan, 's nan'
te 3 ii. 23 min.

Eerste Kwart, 's nam
te 6 u. 47 min.

Volle Maan, 's nam
te 2 u. 26 min .
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EN ONDERGANG.

m. 7 u. 46 m
m. 7 u. 29 m
m. 7 u. 8 m
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Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag'
Vrijdag
Saturdag
ZON D AG
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Nieuwe Maan'svoorm.
te 0 n. 57 min.

Eerste Kwt. 's voorm
te 6 u. 40 min.

Volle Maan, 's avond
te 9 n . 59 min.

Laatste Kwart. 'sav.
te 7 ii. 43 min.

\ 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21.
22
23

Herfst begint den 22^24
des avonds te 8 n.

Nïenwe Maan, 's av.
te 11 il. 33 min.

ZONS OP- EN ONDERGANG.
1

11
21

5 u. 14
5 n. 30
5 ii. 45

ra. 6 u. 45 m.
m. 0 u. 22 m.
in. 6 ii. 0 m.

25
20
27
28
29
30
31
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Wijamaand.

•

Saturdag
ZONDAG

Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG

Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG
Maandag

ZONS OP-
l

11
6 Tl. 1

. Ou . IS

. 6 n. 35

Eerste Kwart.

R

's nam
te 4 n. 26 min.

Volle Maan, 's
te 7 ii. 5 min

Laatste Kwart
te 0 u. 17 mii

Nieuwe Maan,
t e 4 u . 18 m.

voorm

's nam
ï .

's naic

EN ONDERGANG.
m. 5 u.
m. 5 u.
in. 4 u.

37 Dî
14 m.
53 cv
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Slachtmaand.

Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Satuïdag
ZONDAG
Maandag
Dingsdag
"Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Satnnlag
ZONDAG-
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Yrijdag
Saturdag
ZONIIAG
Maandag
Dingsdag
Woensdag

ZOXS OP-

1
n
31

. (i n . 54

. 7 n. 12

. 7 u. 28

Eerste Kwart, 's mor,
t cOn. 42 min.

Volle Maan, 's nam.
te 6 u. 23 min.

Laatste K\v. 's voorm.
8 u. 0 min.

Nieuwe M j ' s voorin
8 u. 7 min.

EN ONDERGANG.

m. 4 ii. 32 in
m. 4 ii. 15 m
m. 4 u. 3 m
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Wintermaand.

«

Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZOHDAQ

Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG

Maandag
Dingsdag
"Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG
Maandag
Dingsdag
"Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saturdag
ZONDAG
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Satnrdag

| Z O N S O P -

j l
'il
'21

. 7 u. 28
. 7 n. 5G
. 8 u. 4

sSSte

ïerste Xw. 's voorm.
te 8 n. 23 min.

Volle Maan 's voorm.
te 8 u. 2 min.

Winter begint den 21
's nam. 2 u.

Laatste îiw. 's mor.
te 5 u. 52 min.

•Kersfeest.

Nieuwe Maan, 's av.
te 10 u. 11 min.

EN ONDBllGANG.
m. 3 u. 54 ra
m. 3 n. 50 ra
m, 3 vi. 52 ui
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Jan.
Fobr

Mei..

.t den 21 Junij.

's mor.
ïin. Ju lij .

Aug.

au, 'sav.
1 min.

Scpt ,

.19. Anna Paulowna, Koningin-Moeder 1795.

. . .1 . Louisa Augiista Wilhelmina Amalia, Prinses
Frederik „ 1808.

19. Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, Ko-
ning Wülem I I I 1817.

28. Wülem Frederik Kar el, Prins der Nederlanden,
Oom des Konings 1797.

April... 8. Wilhelmina Maria Sophia Louisa, Zuster des
Konings 182-1.

.., 9. Wilhelmina Frederika Louisa Charlotta Marianna
Prinses Albert van Pruissen, Tante des Konings .1810.

20. Amalia Maria da Gloria Augusta,'T?ria.ses Hcndrik.l&'óQ.
... 13. Willest Frederik Hendrik,Broeder des Konings ..1820.

17. Sophia Frederika Mathilda, Koningin 1818.
.. 5. Wilhelmina Frederika Anna Tilizdbeth Maria,

tweede Dochter van Z. K. II. Prins Frederik . . 1311.
.. 5. Wilhelmina Frederika Alexandrina Anna Louisa,

Dochter van Z. K. H. Prins Frederik 1828.
- 25. Wülem Alexander Kar el Hendrik Frederik.

tweede Zoon van Koning Wülem III 1851.
. . . 4. Willem Nikolaas Alexander Frederik KarclHen-

drik oudste Zoon van Koning Willem 111 (Kroon-
prins der Nederlanden) 1810.
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HUNNEBEDDEINT HEEFT GEBOUWD.
DOOK

Z. M. FEEDEEIK VII,
K O N I N G V A N D E N E M A R K E N .

Eene voorlezing, gehouden in de Jaarlijksche Vergadering vau
het koninklijk Genootscliap van Noordsche Oudheidkundi-

gen, op het slot Christiaansborg, den 29 Mei 1857.
Kopenhagen 1862. Tweede druk.

UIT HET DEENSCH,

BOOR

Jïir. Mr. M. de HAAN HETTEMA.

In de laatste Jaarlijksche Vergadering van liet Genoot-

schap van Noordsche Oudheidkundigen, gehouden in ons

paleis, werd op nieuw de vraag behandeld: Hoe liet onze

voorvaderen, in de steenperiode, mogelijk is geweest, om,

zonder de thans gebruikt wordende mechanische middelen,

de groote steenmassa's, waarvan hunne begraafplaatsen

gebouwd werden, te behandelen, en in 't bijzonder om de

groote deksteenen, die op die graven liggen, op hunne

plaats te brengen.

Eenige jaren geleden, Let was in de Jaarlijksche Ver-



o-adering van den 21 Maart 1853, heb ik hieromtrent

reeds mijn gevoelen te kennen gegeven. Ik beschouwde

dit evenwel slechts als eene eerste poging, die, deels nader

bepaald, deels uitvoeriger behoorde ontwikkeld te worden.

Het was daarom dat ik , in mijne vrije uren, op dat on-

derwerp ben terug gekomen, liet van alle zijden overwo-

o-en heb en misschien thans in staat zal zijn eene deels

juistere, deels volstandigere voorstelling daarvan te kun-

nen geven.

In mijne vroegere voordragt had ik mij slechts tot dit

eene punt: //Hoe waren de mensclien in de steenperiode in

staat, om de groote deksteenen op de hunnebedden te leg-

gen?" bepaald. Thans wil ik mijn gevoelen betrekkelijk

den geheelen bouw van een hunnebed, over het aanschaf-

fen en bearbeiden dier steenen, het vervoer en het bou-

wen, mededeelen.

Yroeger meende ik, dat men in de steenperiode, met

betrekking tot de keuze van de plaats, waar een groot

Imnnebed zoude gebouwd worden, eenigzins gebonden

was, of dat men genoodzaakt was de plaats te kiezen,

waar die groote deksteenen reeds op den grond lagen.

Ik meende, dat men zicli niet inliet, om de deksteenen op

te ligten, maar dat men die ondergroef en zoo het huniie-

bed daaronder in den grond bouwde. Thans ben ik even-

wel, bij nadere overweging, daar toe gebragt, om mijne

beschouwingen daaromtrent te wijzigen, en dat liet hunne-

bed inderdaad op eene willekeurig gekozene plaats konde

gebouwd worden. Voor dat ik dit nader zal aantoonen,

zal ik mijne gronden voor die meeniag opgeven.



Ten eersten is liet toch op zich zelven niet waarschijn-

lijk, dat de ouden tevreden zouden geweest zijn, door liet

toeval te laten bepalen, waar een liunnebed zoude gebouwd

worden. Men mag voor zeker aannemen, dat de groote

granietsteenen, oudtijds in grootere hoeveelheden dan thans

op onze velden gevonden werden; maar men behoort ook

aan te nemen, dat die in de bevolkte streken spoedig

verbruikt werden , en, daar hunne hunnebedden ontwijfel-

baar in de nabijheid der woningen gebouwd werden, de

voorraad van groote steenen op die plaatsen spoedig ver-

bruikt was. Zij moesten dus van elders aangevoerd

worden.

Ten tweeden zal men dikwijls vinden, dat het dak der

hunnebedden uit verscheidene deksteenen bestaat, die,

zichtbaar, naast elkander moeten te regte gelegd zijn, en

dat liet wel niet liet werk van eene revolutie in de natuur

kan geweest zijn, waardoor, volgens het gevoelen van de

natuurkundigen, de granietsteenen tot ons gekomen zijn.

Ten derden zal men ontdekken, dat de deksteenen bijna

altijd hunne vlakke zijde van onderen hebben, terwijl men

daarentegen bij de opgraving van grooter steenen op de

velden, in den regel zal vinden, dat zij juist zich met

hunne spitze en oneffene deelen diep in den grond hebben

geboord of gewikkeld, hetgeen, volgens de geologische

tlieorién, wel niet anders konde zijn. Indien dus, zoo

als ik vroeger aannam, dat men liet liunnebed onder de

steenen, door middel van onderbouwing, gebouwd had,

dan zoude men in het geheel niet, of wel uiterst zelden

eene vlakke zijde aan de zoldering aangetroffen hebben,
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hetgeen de ervaring aanwijst, dat bijna alle hunnebedden
hebben.

Het zijn deze bemerkingen, die mij aanleiding gegeven

hebben, om mijne vroegere beschouwingen te wijzigen en

op nieuw de geheele vraag, over de wijze van bouwen der

lmnnebedden en het aanvoeren der deksteenen te behande-

len. Ik zal thans in 't kort de resultaten mededeelen,

waartoe ik, na herhaalde overwegingen en gedeeltelijk ook

door in het werk gestelde proeven, langzamerhand geko-

men ben.

1. De vaardigheid in den ouden tijd in de behan-
deling van de steenmassa's.

Ik zal met een algemeen beginsel beginnen, dat wel

niemand zal tegenspreken; dit namelijk, dat men bij

ieder onderzoek, de oudheid betreffende, zich geheel in

den toestand der oudheid moet verplaatsen, want hij, die

een enkel punt van ontwikkeling van do stecuperiode wil

behandelen, moet, in zooverre mogelijk, zicli de geest,

liet streven en de werkzaamheid van dien ouden tijd leven-

dig voorstellen, wat de menschen van dien ouden tijd als

gewigtige problema's rekenden, op welker oplossing hun

genie en krachten moesten worden aangewend.

De naam van steenperiode is bcteekenisvol. De steen was

voor die menschen, wat het metaal voor ons geworden is.

Even zoo als de nieuwere tijd zijne ervaring, omJiet me-

taal te behandelen en er liet nut van te trekken van de

voorheen onbekende doeleinden, heeft aangewend en nog



aanwendt. Evenzoo besteedden de inenschen van de steeu-

periode hunne verstandelijke en ligchamelijke krachten , om

meester van het steenrijk te worden , ten einde de groote

granietblokken tot hunne ruwe gebouwen te vervoeren , de

kleinere fluiten tot hunne fijnere gereedschappen te bear-

beiden. Zij hadden noch koper noch ijzer. Steen was alles,

en de behandeling van dezen was eene levensvraag. Ieder

opvolgend geslacht erfde van het voorgaande de ervaring,

de kennis, de kunst en den vooruitgang. De groote

moeijelijkheden, de onvolkomene middelen en het gewichtig

oogmerk, wekten hun op, sterkten hun en bewaarden de, bij

een weinig ontwikkeld volk , dikwijls zoo bijzonder scherpe

waarnemingen, geestvolle uitvindingen en overmoeide vol-

houdenheid. — Hierdoor ontstond een zekere graad van

ontwikkeling.

De toestand dier ontwikkeling in de steenperiode, waar-

mede wij ons hier onledig houden, zoude men in onze

dagen vergelijken kunnen, met de allereenvoudigste der

steenhouwers, der boeren en daglooners, op het land, die

zich onledig houden met groote steenen te doen springen,

die te vervoeren en steenenafschuttingen of steenendijken

daarmede te maken. Hunner handelwijze is leerrijk. Die

met opmerkzaamheid den arbeid dier mannen heeft nage-

gaan , en met hun daarover gesjaroken, zal spoedig opge-

merkt hebben, hoe zij, zonder daarvoor gronden te kunnen

opgeven , zich eene zekere kennis hebben weten te verwer-

ven, met betrekking' tot de behandeling, de kloving en liet

vervoer dier groote granietblokken van de eene plaats naar

de andere, zij zien als 't ware in het binnenste der steenen.



Men hoort hun zeggen: Ik zie heel goed , dat die zijde

moet springen. Men ziet hun met houtskool eene dunne

streep over den steen krassen en er dan eenige slagen op

doen, en men staat verwonderd lioe gemakkelijk een groote

granietsteen, daarop in gladde en regelmatige blokken valt.

De geleerdste geoloog of oryctoloog zoude naauwelijks in

staat zijn, liun dat na te doen. Kan dus eene zoodanige

kennis en vaardigheid zich in onze dagen ontwikkelen,

waarin die arbeid zoo gering geacht wordt, zoo moet dit

in den ouden tijd nog meer hebben kunnen geschieden toen

alle soort van steenarbeid voor liet leven , en ten dienste

van de godsdienst van de hoogste beteekenis was. Boven-

dien is het zeker, dat de menschen uit de steenperiode,

ongeacht hunne geringe middelen, werken uit steen ver-

mochten voort te brengen, welke nu nog met bewondering

betracht worden. Men beschouwe slechts hunne gehouwene

pijlspitzen, hunne steenen beitels, bijlen, enz. Niemand is

er toe in staat, om met de middelen van dien tijd, een

zoodanigen pijlspits of beitel te houwen. Op gelijke wijze

zoude het voorzeker in onzen tijd zeer moeijelijk vallen,

om, met de gereedschappen van dien ouden tijd, de hunne-

bedden der ouden op te rigten. En waarom is de kunst

en de kunstvaardigheid verloren geraakt ? Omdat die thans

voor ons van geen gewigt zijn. Toen de gereedschappen

van metaal, die van steen vervingen, toen ltet begraven in

de aarde voor de groote steenen in de plaats trad, toen

verviel liet gewigt van den steenarbeid, men verloor de

oude ervaringen om flintsteenen te behouwen en het ver-

brijzelen en vervoeren der granietsteenen zonder de hulp



9

van de huisselijke en mechanische middelen, die nu in toe-

passing kwamen. Het is dus niet in de werkplaatsen der

mechanici dat men leeren moet, hoe de ouden hunne liunne-

bedden gebouwd hebben. De oudlieidvorsclier moet tot hun

teruggaan, die zich met de eenvoudigste middelen be-

hielpen.

2. Vorming van net Bouwmateriaal.

Hij die bouwen wil moet vooraf zich van genoegzame

materialen voorzien en die dan volgeris zijn doel gereed

maken. Ook zoo lieeft de bouwmeester van een hunnebed

moeten doen.

In den ouden tijd konde het niet moeijelijk zijn om de

benoodigde steenen te bekomen. Men had die slechts te

kiezen op eene plaats , die niet zeer verre van die plaats

was, waar men het hunnebed zoude bouwen, daar anders

het vervoer zeer bezwaarlijk zoude zijn. De groote graniet-

blokken vond men in dien tijd vrij zeker in eene rijkelijke

menigte op de velden en voornamelijk aan de zeestranden ,

waar men die nu nog dikwijls ziet. Men heeft de opmerking

gemaakt, dat de hunnebedden in groote menigte aan de

zeekusten gevonden worden, en daarin een bewijs willen

zoeken, dat die kusten vroeger bewoond waren. Dit heeft

veel voor zicli, want men kan wel niet aannemen, dat de

graflieuvels zeer ver van het verblijf van den afgestorvene

en zijne familie zijn opgerigt. Maar zoude ook dit niet

eene afdoende grond zijn, dat men zoo veele graf heuvels

aan de kusten vindt, dat de groote steenmassa's zicb. aldaar
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opgehoopt hebben, dat die zich wel niet zeer ver vervoeren

lieten ? Ik opper slechts dit idee. Men moet in allen ge-

valle aannemen, dat de bouwmeester van het hunnebed,

zijne materialen, zoo na mogelijk bij de plaats genomen

heeft, waar de bouwing zoude volvoerd worden.

De daarop volgende handeling moet zijn om de steen

voor hare bestemming te vormen. Wanneer men het bin-

nenste van het hunnebed beschouwt, dan zal men terstond

gewaar worden, dat diens wanden en zoldering altijd vlakke

zijden hebben en dat die een zoo gladden wand vormen ,

dien men in het geheel niet of slechts bij zeldzame uit-

zondering , bij de ruwe steenen op de velden of bij de kus-

ten, aantreft. Daaromtrent kan er alzoo geen twijfel be-

staan, dat die groote steenen naar aanleiding van het bouw-

werk gespleten en behouwen zijn. Er kan dus niet ge-

twijfeld worden, dat deze vlakmaking van en liet doen

springen der steenen op de plaats, waar zij gevonden en

weggenomen zijn, geschied is. Want er waren alle redenen

voor, om zich de bezwaren van het verdere vervoer ligter

te maken, door vooraf die klaar te maken, en daardoor

die steenmassa's te verminderen. De moeijelijkste vraag

blijft ons nu nog over: hoe het mogelijk is geweest om

zoodanige steenmassa's in regelmatige stukken en gladde zij-

den te kloven met de houtene en steenene gereedschappen,

van welke, de mensclien uit de steenperiode alleen gebruik

konden maken. Dat zij dit vermochten is zeker, en wij

hebben, de bewijzen voor oogen. De vraag is slechts, op

welke wijze vermochten zij zulks? Ik heb mij niet voor-

gesteld om deze vraag geheel voldoende te behandelen,
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maar wil slechts doen herinneren, wat ik in de hier ge-

gevene algemeene opmerkingen gezegd heb, aangaande de

voor de oudheidonderzoekers leerrijke behandeling bij de

eenvoudigste dorpssteenhouwers. Wat gebruiken dan deze ?

Water , vuur, keilen en knodsen. Wanneer zij na met een

vluchtigen blik ontdekt hebben van welke zijde de steen

liet gemakkelijkst kan aangevat worden om zich in gladde

blokken te laten splijten, dan maken zij op die plaatsen

in die rigting, als zij klieven willen, eene groeve. Som-

tijds brengen zij daar water in en laten dat eenigen tijd

daar in staan ; later omgeven zij den steen met vuur, of

brengen daar vuur onder, waardoor hij warm, brokkelig

of breekbaar wordt, vervolgens brengen zij zoo vele kleine

keilen in die groeve, als zij noodzakelijk oordeelen en ge-

bruiken dan de knodsen om op die keilen te werken. Met

deze uitermate geringe middelen gelukt het inderdaad ,

gewoonlijk, om bijzondere groote steenen in eene zoodanige

gladde breuk te doen springen, even als of zij met eene

zaag gezaagd waren.

Eene daarmede geheel overeenstemmende handelwijze neem

ik aan , dat de mcnschen in de steenperiode kunnen ge-

bruikt hebben. Hadden zij met een geoefend oog ook ge-

vonden , op welke plaats de steen moest springen, dan

konden zij met liunne steenen gereedschappen beitels en

bijlen eene zoodanige groef maken en even als in onze

dagen water en vuur gebruiken, zij hadden keilen van oud

en sterk eikenhout en van steen, knodsen van hout en

van steen en andere doordringende gereedschappen om te

slaan, en reuzensterke armen, die deze konden behandelen.
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Ik voor mij houd liet voor bewezen, dat dat werk zich

nu nog op die wijze laat ten uitvoer brengen. Hoeveel te

meer dan in dien tijd, waarin de beoefening daarvan zoo

groot was en de arbeid ten dienste der godsdienst eene

heilige handeling. De bouwmeester van het hunnebed moest

en behoefde zijne materialen gereed te hebben en hij be-

kwam die zoo als hij die moest hebben en behoefde.

3. Vervoer daarvan naar de plaats van houwen.

Maar de materialen lagen nog op dezelfde plaats, waai-

de ruwe steenmassa's genomen waren en gekloofd, de naaste

voortzetting moet dus zijn, om de aldus gevormde steen

tot de plaats te voeren, waar men liet hunnebed zoude

bouwen. Ook dit gedeelte komt ons moeijelijk voor met de

geringe middelen der steenperiode uit te voeren, en wanneer

het vervoer langs een langen weg, over een oneffen ter-

rein moest bewerkstelligd worden, zoo moeten voor velen

zeker, bij den eersten opslag, de moeijelijklieden niet te

overwinnen schijnen. Ik geloof evenwel dat een zoodanig

vervoer met diezelfde geringe middelen nog in onze dagen

mogelijk is, en des te meer in den ouden tijd , doordien

de behandeling, de wijze om het te doen, de ijver en de

volharding oneindig grooter dan nu moeten geweest zijn.

Als middelen zijn niets anders noodig, dan houten kei-

len, hefboomen, houtene rollen, touw van huiden gemaakt,

lange balken of rails en misschien ook trekdieren ; en alzoo

slechts dat, wat men in de steenperiode kende en gebruikte.

Een paar woorden zal ik over deze middelen zeggen.
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Wat, in de eerste plaats, de knodsen betreft, zoo heeft

de gewone houten knods, die een man gebruikt, hoe groot

die ook moge wezen, wel geene drijfkracht genoeg op de

moeijelijkste plaatsen; zoo als: wanneer de steen tegen eene

helling moet opgevoerd worden, of wel naar het van de

kusten stijgend terrein. Hiertoe moet men een gereed-

schap hebben dat door de vereende krachten van vele

mannen kan behandeld worden , en gereedschappen van die

soort kende, bezat, en wende men ongetwijfeld in den

ouden tijd aan, want men zoude die van de aller eenvou-

digste manier kunnen gehad hebben. Ik stel mij hier eeue

beweegbare balk voor, te weten. een eenigzins regte houten

stam, waarin of waarom eenige riemen of touwen waren

vastgemaakt, welker einden men koude aanvatten en gelijke-

lijk door meerdere mannen in beweging gebracht worden ,

nagenoeg' aldus: (Zie plaat fig. 1.)

Een zoodanig beweegbaar blok of knods zoude de kracht

van tien mannen kunnen vereenigen en eene beduidende

werking doen.

Wat liet trekdier betreft, zoo is het wel mogelijk dat

men in 't algemeen geen bewijs vindt van liet gebruik der

paarden bij de graven uit de steenperiode , ofschoon het

paard reeds zeer vroeg in het noorden bekend is geweest.

Doch ook andere huisdieren zoude men bij die gelegen-

heid kunnen gebruikt hebben, daar de oude sagen ons

melden, dat men bij het vervoer van groote steenmassa's van

ossen gebruik maakte. Hierover in liet volgende meer.

Ik neem dus aan, dat de genoemde gereedschappen en

middelen in handen van sterke mannen voldoende zijn
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geweest, om de gekloofde en gevormde steen en van liet

strand, of waar zij overigens oorspronkelijk mogten gele-

gen hebben, landwaarts naar de plaats te voeren, waai*

men het hunnebed zoude bouwen. Door middel van hou-

tene keilen, knodsen en liefboomen, zal men in staat zijn

den steen omtrent een voet op te ligten; eerst aan het

eene en dan aan het andere einde en daardoor er balken

onderschuiven, die tot rails of baanen kunnen dienen.

Wanneer nu de steen met diens vlakke zijde op deze bal-

ken rust, zoo moet die wederom op diezelfde wijze opge-

heven worden, wanneer men in staat is rollen tusselien

den steen en de balken te plaatsen, waardoor het bewegen

in liooger graad verligt wordt, Nu kan men sterke rie-

men om den steen binden, en door deze riemen, met de

vereende krachten van menschen en ossen trekken. Met

de groote knods zoude men dien in beweging kunnen

brengen en op een stijgend terrein doen ondersteunen;

met de keilen zoude men liet teruggaan beletten kunnen,

ten einde zich rust te verschaffen; de gebruikte rollen,

die achter wegvallen, kunnen op nieuw voor aangelegd

worden; even zoo moeten de vrij gewordene balken of

rails, door andere vervangen worden, of wederom, gelijk

de rollen, vooraan gebruikt worden.

Op welke wijze dan ook, dat de ouden hun vervoer be-

werkstelligd hebben, zoo geloof ik evenwel dat het op die

wijze heeft kunnen geschieden en in dat geval is de mo-

gelijkheid bewezen. Veel nader zullen wij niet kunnen

komen. Natuurlijk kunnen w-ij uit dat tijdstip geene ge-

schiedkundige berigten hebben. Opmerkingswaard blijft
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toch altijd de, oude sage, die wij allen door hot lezen in

de Deensclie kronijk van Saxo, hebben leeren kennen,

betrekkelijk de begraafplaats, welke Herald Blaamvtand

over zijne moeder ïhyre Dannebod deed oprichten. Die

is zeker op oudere sagen gegrond, want zij is geheel en al

dramatisch.

Saxo verhaalt ons dat koning Harald een ongemeen

grooten granietsteen aan het Jutsclie strand gevonden had,

en, tijdens zijn oproerige zoon Svend in een ander oord

van het rijk zich tot koning liet uitroepen, eene groote

menigte mannen en ossen verzamelde, die dien steen, naar

de plaats waar die zoude worden opgericht, zouden slee-

pen. Tijdens liet vervoer kwam er een man bij, en de

koning, trotsch op zijn werk, vroeg hem, of hij wel ooit

zulk een grooten klomp door menschenhanden heeft zien

in beweging brengen. Toen zeide die man, ja koning,

ik heb een nog veel grooter klomp door menschelijke

krachten zien trekken, want kortelings zag ik het gelieele

Deensche rijk aan u onttrekken, oordeel nu zelf, welke

der klompen de zwaarste is. Dus spreekt de sage. Het

zal overtollig zijn, de belangrijkste uitdrukkingen hier te

herhalen. Wij zien evenwel, dat de groote steenmassa

aan het strand gevonden was, en dat die door menseken

en ossen op het land getrokken werd.

(In de vertaling (in het Deenscli) van Saxo, door F edel,

worden bl. CCXY ook paarden genoemd, doch ik heb liet

oorspronkelijke stuk van Saxo laten nazien, alwaar bij die

gelegenheid van geene paarden gesproken wordt.)
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4. Het houwen van tiet Hunnefoed.

Wanneer dan dus al het materiaal en al de gekloofde

steen, de een na den ander verzameld waren, zoo konde

men met het bouwen beginnen, dat wil zeggen, de wand-

steenen van liet hunnebed in een kring zetten en de groote

deksteen, als zoldering daarop brengen. Die deksteeu, die

gewoonlijk zeer groot is , schijnt den bouwmeester groote

bezwaren te hebben opgeleverd, en het was juist hiertoe

betrekkelijk, dat ik in mijne vroegere opmerkingen stelde,

dat men liet hunnebed daar, waar de kolossale deksteen

op den grond gevonden werd, moest bouwen; een ge-

voelen, hetwelk ik om de hiervoor aangevoerde gronden,

nu gewijzigd heb.

Zonder twijfel konde liet bouwen van het lmnnebed op

tweeërleije wijze ten uitvoer gelegd worden, van welke

dan de eene dan de andere naar de gesteldheid van het

terrein, gekozen werd, of wel naar de omstandigheden. Men

kon a-lzoo , of eerst de deksteen, met de vlakke zijde naar

beneden, op de plaats leggen en dan de wandsteenen daar-

onder brengen, of wel eerst de wandsteenen opzetten en

daarna den deksteen als zoldering daarop leggen.

De eerste wijze van bouwen was mij voor de geest,toen

ik voor vier jaar geleden, de opmerkingen mededeelde,

die in liet Antiquarisk Tidsskrift 185:2—1854 bl. 6—8

gevonden worden (1); en wat het wezenlijke betreft, heb ik

mij gehouden aan hetgene ik toenmaals te kennen gaf, met die

uitzondering alleen, dat ik nu meen dat de deksteen van

de plaats, waar hij oorspronkelijk gevonden werd, naar
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de gekozene plaats, voor liet huunebed bestemd, gevoerd

is. Ik stel dus, dat men, nadat men den deksteen met

de vlakke zijden naar beneden op de plaats, dikwijls liet

hoogste punt op een effen opwaarts liggend veld, waar-

heen hij op de opgegeven wijze gebragt werd, gelegd had,

% liet hunnebed onder dien, in de aardhoogte, bouwde. (Zie

I plaat fig. 2.)
Men liet de aarde onder den deksteou om dien te dragen,

tot dat alle wandsteenen geplaatst waren, en eerst nadat

dit geschied was, wierp men de aarde onder don deksteen,

•die nu op de wandsteenen ruste, weg. (Zie plaat fig. 3.)

Wanneer nu daarna liet hunnebsd met klei en steen-

gruis gestopt was, dan konde het lijk daarin gebracht

worden, de deursteen er voor geplaatst, en den deksteen,

met zooveel van den om liet hunnebed liggenden grond,

als men benoodigd had, om de zijden of wanden boven

liet vlak van het veld te doen uitkomen, bedekt worden.

De ondervinding heeft geleerd, dat de ïiunnebedden, die

men op de hoogere plaatsen aanlag, dikwijls, nagenoeg

een el of meer onder het vlak van liet veld, als liet ware

ingelaten of ingegraven gevonden worden, zoodat de zijd-

steenen, waarop <!o deksteen ruste, naauwelijks een voet

daarboven uitsteken. Ik stel mij voor dat deze ïiunnebed-

den op de nu beschrevene wijze gebouwd zijn, overigens

houd ik mij ten dezen aanzien aan mijn vroeger hierom-

trent gcuitte.

De andere wijze van bouwen, die wellicht gemakkelijker

en natuurlijker was, zal ik daarom hier eenigzins nader

beschrijven. Zij volgt gedeeltelijk den tegenovergestelde!!

2
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weg, doch leidt tot dezelfde uitkomsten. Ik stel dus dat

men begon met de wandsteenen op het open veld in een

kring te plaatsen, waarna liet werk zich dus zoude laten

zien. (Zie plaat fig. 4.)

De nu van boven openc kamer met den daarbij behoo-

rende ingang moet dan met aarde, klei en gruis vastge-

stampt worden, opdat deze zich niet begeve, noeli bij

den verderen arbeid inelkander valle, voornamelijk bij het

aanvoeren van den deksteen of deksteenen. Vermoedelijk

bragt men daarom ook aarde om de kamer, althans aan

de zijde van welke de deksteen zal opgebracht worden, om

daarmede eene geheel efiene en stijgende helling te maken

van af liet vlak van liet ,veld tot aan de bovenste kant

van de opgerichtte wandsteenen, want de balken, langs

welke de deksteen zal opgetrokken worden, moeten een

vasten ondergrond hebben en de aldus verzamelde aarde

kondo later tot dekking van liet Imnnebed gebruikt

worden.

Daarna komt men tot den bezwaaiiijken arbeid, het

aanbrengen van den deksteen. De wijze waarop moet de

zelfde zijn, als die welke plaats greep bij liet vervoer van

den steen naar de plaats van bouwen. Men nam dan

twee of drie balken en lag die naast elkander, langs de

alsdan opgeworpene helling tot den bovensten rand van

het liunnebed, en zoo, dat liet eene einde daarvan over

den kant liecnstak naarmate de lengte van den deksteen

dit vorderde, terwijl het andere einde daarvan, onder de

door liefboonien en keilen opgelieveiie steen gesehoven

werd. Dan iiel'te men op diezelfde wijze den steen weder-
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om van de balken, die den trekbaan zullen uitmaken en

lag de rollen tusschen die en den steen, zoodat dan deze

de stelling is. (Zie plaat fig. 5.)

Xu zal men die in beweging kunnen brengen. Met

keilen, hefboomen, groote knodsen, met menschenkrach-

ten en met trekdieren moet het gelukken kunnen om

den deksteen op de wandsteenen langs de cffene helling te

rollen. Daar nu de wandsteenen aîs 't ware, door de

binnen in het hunnebed en de van buiten vastgestampte

aarde, onbeweegbaar worden, zoo kunnen zij naar geene

zijde omvallen en daar de trekbaan der trekbalken even

zoo op de vaste helling van den buiten omliggenden grond

rust, zoo kan hij niet omkantelen. Dan eerst zoude dit

kunnen geschieden, wanneer de zware deksteen uit de rig-

ting gegaan was en buiten het steunpunt of buiten den

rand der wandsteenen; anders zal de deksteen gemakkelijk

op zijne plaats komen en de afgebrokene einden der bal-

ken weggenomen worden. Wanneer voor het hunnebed

meerdere deksteenen benoodigd zijn, dan moet dezelfde

wijze van handelen met ieder dezer hervat worden. Hier-

mede was nu de hoofdarbeid volbracht en er bleven nu

nog slechts kleine moeitens overig. Men wierp dan de

binnenste aarde er uit, men herstelde de wanden met

kleine steenen en gruis, men vulde op diezelfde wijze de

tusschenruimten, die meest altijd tusschen meerdere dek-

steenen zijn en stopte dan liet geheel niet gruis, klei en

aarde en alsdan wTas het in zijn geheel klaar. îîet inbren-

gen van een of meer lijken was zonder twijfel een gods-

dienstige feestdag. Wanneer nu den deursteen daarvoor

9 *
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geplaatst was, dan kon het geheele huunebed met de aarde

gedekt worden, die deels tot beveiliging van hetzelve,

deels tot ondergrond van den trekbaan gebruikt was.

Aldus ontstonden de ronde en langwerpige aardhoogten,

die wij nu nog dikwijls op onz-e velden zien en die in luin

binnenste de ontzacliwekkende begraafplaatsen (lmnnebed-

den) of zoogenaamde reuzenkamers (Jœttestuer) bewaren ,

welke bouwmg hier, met betrekking tot de ontwikkeling-

van de steeuperiode, beschreven is.

Twee wijzen van bou.wing neb ik liier aangewezen; on-

verschillig is het welke van beide men volgde, want de

uitkomst en ook de moeijelijkheden bleven dezelfde. Zij

volgden slcelits eene andere orde. De keus tusselien beide

wijzen van bouwen kan wellicht dikwijls van voorkomende

plaatselijke gelegenheden afgehangen hebben, of wel van

de smaak van den bouwmeester.

In allen gevalle meen ik hier te liebben aangetoond, op

welke wijze liet mogelijk is geweest om, zonder de mecha-

nische middelen van den latcren tijd, met de gereedschap-

pen alleen, die onze voorouders in de steenpcriode ken-

den en gebruikten, de ontzagwekkende granietsteenwerken

te stichten, die ons onze hunnebedden doen bewonderen.

Ik zal evenwel niet ontkennen, dat zich ook andere wijzen

denken laten; waren die •waarschijnlijker en met de ont-

wikkeling der oudheid meer overeenstemmend, dan zoude

ik mij daarmede gaarne vereenigen, want wat het naaste

bij de waarheid is , zal bij mij altijd de voorkeur heb-

beu, (Zie plaat iig. 6 , het hunnebed in zijn geheel.)



A A N T E E K E N I N G-

(1) Aldaar vindt men:

Z. M. de koning droeg cenige beschouwingen voor over het
stichten ia den ouden tijd van de belangrijke steencn begraaf-
plaatsen, hunnebedden of reuzenkamers (Jættestuer) met groote
deksteenen, en liet zich aldus daarover uit.

Vroeger heeft men het vermoeden geuit, dat de zware dek-
steenen met hefboomen langs een aangebragte solmiiische hel-
ling konden opgevoerd worden, waartoe intussdien eene aan-
merkelijke aanwending van krachten gevorderd wordt, en wol
zulke groote, dat men stellen mag, dat de bewooners van dien
tijd, toen liet meehauismus zonder twijfel op een zeer lagen
trap stond, kunnen gcaelit worden, daarover niet te hebben
kunnen beschikken. Het onderzoek betrekkelijk een groot aan-
tal van die gedenkstukken in de verschillende oorden van het
îand, hebben mij daartoe geleid, om te overwegen, hoe in den
grijzen hcidenschen tijd de bewoners van het land', toen de
•middelen om krachten aan te wenden, die wij nu bezitten, on-
bekend waven, deze steenzettingen hebben kunnen ten uitvoer
'brengen e;a in het bijzonder de deksteenen, die dikwijls van
•oenen verbazenden omvang en gewicht zijn, op de zijdsteencn
van een hunnebed hebben kunnen brengen.

Al wat liet 'bijgeloof in de vroegere tijden aan de bovenna-
tuurlijke krachten der reuzen toeschreef, is voorzeker op eenc
eenvoudige en natuurlijke wijze geschied, doch op welke, is,
in zoo verre mij bekend, noch niet opgehelderd, en liet is dit,
dat ik nu wil trachten op te helderen.
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Ik stel mij een zoodanigeu steen voor, die dikwijls van vier
tot zes ellen lengte heeft, en van eene daarmede overeenko-
mende breedte en hoogte, die op liet vlakke -veld op een uit-
stekend punt van het terrein ligt. Die wil ik tot deksteea voor
liet hunncbcd gebruiken, dat ik mij voorstel op te richten,
doch bezit geeue middelen om dien van den. grond te ligten.
Ik graaf daarom een gat aan hot eene einde van den steen,
zoo diep, als ik mij voorstel dat het hunnebed moet zijn.
Daarna wentel ik een der steeuen, die ik tot zijdsteenen van
het hunnebed gekozen heb, die gewoonlijk niet grooter zijn,
dan dat zij door behulp van hef hoornen en liandenkraehten kunnen
gewenteld worden, in dat gat. Dien steen zet ik met de hoo-
gere kant onder het eene eind van den deksteen j.zoodat die
daarop komt te rusten; nu ga ik aan het tegenovergestelde
einde op diezelfde wijze te werk; daarna aan de twee vlak
tegenover elkander zijnde zijden. Vervolgeus breng ik onder
den deksteen zoovele steeiien als er tot het hunnebed bcnoodigd
zijn. Om nu die zijdsteenen nog meer te bevestigen, ten einde
zij door de sterke drukking van boven niet kantelen zouden en
daardoor de deksteen nedervallen of afglijden, metsel ik nu met
steengruis en blaauwe leem alle openingen tusseken de zijdstee-
nen van buitcit digt en stamp het digt in een ander. Alleen
de opening tusschen de twee grootste draagsteenen of zijdstee-
ucn laat ik open. Nadat dit geschied is, begin ik door deze-
opening eerst het hunnebed uit te graven en de aarde eï uit-
te werpen, op welke tot nu toe de deksteen gerust heeft, en
alsdan zal hij mot zijn geheele zwaarte op de dragers rusten..
en, daar de drukking overal te gelijk komt, zoo verhindert het
dien om om te vallen. En als nu is het hunnebed gereed.



HESSEL ÆDES JONGEMA.

(Zie de kronijk van OCCA. SCARLENSIS op het jaar 99S.)

Pas wier de leste klank forstoarn

Fen 's Noärman's oarlochsrup,

End dreaw sin leste râfskip wei

Up 't brûsjend pikeisop, —

Yet fieach de loge út Starum up
End keatste up heef end strand,

End teistre d' eale keningstêd,

De rum fen 't Friske land.

¥ct liâMe 'm al hwet warber wier

Up strîd end jinstând ré,

Do 'n aeklik wird wer 't land ôerklunk,

Een d' iene oant d' ore sé:

//Fordûve is in it Friske boärst

7/ït heitlândslieafde-fiûr,

ïUin't d' ïnsiet jowt ús frye grand

»• 17oär jild de fi-eamdling oer!



a'Neï Holland teacîi en bode up weî

//Pen HESSEL JONGEMA,

JUIII 't fit t ' ôerlidzen mei de Graefr

//Sa seith HAITZE ENCKEMA!"

End 't bliek sa. D' oanklacht f en f ome

Jin 't land, de Fries sa diûr,

Eôp d' edeling ai ringen up

Foiir 't üege riuohtsbistiùr.

iáict trowe oau d' âlde stamme end grúml

De standfries diep in 't moed;

End streamde, up 't thinsbüd feu bidrocli >

Hiia redder 't siedend bloed.

Yet eiirder tlireaw sin frj'dumsin

Him 't wrekswird in de hand,

As d' ecVlïng feu sîn fults him bliek

En fyilrid feu sîn land.

Hear IIESSEL fielde 't. Altîd hie

De haet sîn naiiinie untsiûn,

End freedsTini libbe er, wol to moed...

Forere end achte îu 't riind.

'Nu, likwol, droande 'm, ôcral wei,

De fluk der skande in 't car;

Stees hicd er friCmden wcr forlern v

Mar mannicli fyând. mear.



25

I)ôcli blivvt er rêsticli, cft ck 't eaeïi

Nin striel in 't tsiustcr siuclit;

End do de swicro dei Mm rôp,

Stoe JONGEMA foiir 't riucht.

Up 't iepen antlit Icit nin frees;

Nin skild forbúk'th liim 't hert;

End hu Mm 't fuik elc húnjend flukt,

Sîn moed bijowt Mm net.

— //H'jir stean ik," seitli er, //libbens-scd,

//In 's libbens bloei end t î r ;

ïEiléstge mei en sküdforwït,

//Sa swart as deadlik swier.

//Mîn ere is 't lieecliste Invet ik ha , —•

//Wea, as ik 't ea forjit!

«Mar sûver, lik as se altîd wier,

//Sa sûver is se yet.

/•Me klageth m' oan fen lâiulsforrio,

«My, Fries în lierte end moed,

*Dy stees f o är Frislânds ere end riuclii

//Min gúd joecli end mm bloed !

«Hwet wûn ik by sa 'n min bidmv?

//Wier 't oansieiin? rikdum? stand?

//Ik ha ' t , eud 'k Me yet fulle inear,

//De lieafde fen mm land.
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j-End liwet min lukkicli diel end lot,

i'Bj friûnd end lândsliu wie',

//Dat scoe 'k foär 't lean des freämdlings jaen,

//As blôedprîs feu forrie?

//Sa faek ús 't Noiirdske bruth ôerfôel,

//Eordreaw ik 't mei f on. 't strand,

/.-End 'k scoe my bûge foär de Graef,

//As liearskip fon. min land? . . . .

//Nin freämde — 'k swarde 't u' oren nei —

A'ïlearske oer ús foärfaers gea!

«Me jow' 't oan heef end stoarmen prîs,

//Mar oan en útman — nea!

//Sa spriek ik stees, end 't bliwt min wird,

//Sa lang as 'k amme ha;

ffNea liab ik jin dat wird misdien! . . . .

//End nu tsiûge ENCKEMA!

wMar kumt ek 't freeslikst oärdiel m' ôer,

//Wirtli skande end dea mîn lot, —

//Pen falskens bleaw min siele fry,

//Sa wriclitich help' my Gôd!" —

Sa wier de deugd in 't iepene eacli

En stipe end foärspraek lietli,

End icufàlds tacl en werlûd fintli

In 't sliucht, riuchtskepen hert,
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Sa set de tacl fen JONGBMA,

Der riïicht'ren boiirst m gloed ,•

Wer scfter waerd er mannicli eacli

End milder mannicli mócd.

Ilear HAITZE merkt it. — //Freegje vet,"'

Sa rupt er lifmjend út ,

v̂ STei 't erewird feu d' edeling,

//As 't riuclit sin earen slút!

//Dîn glêdde tunge, JONGEMA,

//Hetli tel de sake wûn;

//Ik siucli ' t ; mar oars yet as by 't riuclit

.-'Wirth ek forjilding fûn!

.•/Ik gean. Mar jow ik 't Moed al up,

//Du scilst din lean yet ha!

a\ Met up en ore tîd dy wer,

//Den — tliink oaia ENCKEMA !" —

- //Stean, HAITZE end bliw! Yet joech it riuclit

//Nia oärdiel ef biskie;

//Hwer is din. tsiûehsman, — hvrer 't biwîs

//Dat JONGEMA misdie?" —

-— «Hwet seil 'k mei tsiûclisman end biwîs?"

Eupt ENCICEHA ; //is 't wird

//Een d' edeling net goed enóch,

//Ik stipje 't mei min swird!" —
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— «Sa meye den," seitli JONOEMA ,

vDe Mmel 't oärdiel jaen!

.vjSTin minsketunge riuchte ûs skeel,

//Mar Gôd scil útspraek dwaen!" —

— //Gôd tsiùge!" is 's riucliters wird; as wei-

//De siime up 't lieechste stiëtli

//Sy 't .twákamp. Skande up 't lik, liwevôra-

//Hir skînsel úndergiët!" —

End d' ore deis, up 't middei-ûr,

Stoe wer 't fyàndieh pear

Jinôer elkoiir, mar waep'ne, nu,

Mei 't skerpe moivrdgeweav.

Se kampje. Freeslik is Har strîd;

Nin icn driwt d' oar tobek;

Urn 't libben is 't allinne net,

Urn d' ere ef skande is 't ek.

De slaggen felle, tliichi end swier,

Ut îserfûste hand,

End sip'tli ek 't bloed út mannicii WÚIKT,

Dôeh hâlde beide stand.

Wol liïm1tli it boärst, wol gloeitli it haeel

End jeith it sledend blûcd,

Mar wekker bliwt liia.i' sinekreft

End unfoi'swakt liiar moed.



1)' oerwirming stiet.lt end wifelth lang-

Jïitwisken liiii' ef der,

N"ii bûclit se ôerlîtns nei d' iene kant,

Den is 't nei d' ore wcr.

Mar drift forbiustertli ENCKEMA

13y 'n iitfal, swier end liird;

Eud, wilst er woest nei foiiren skiëth ,

Dêr treft liim IIESSELS swird.

De liulle in twa'n, sa pluft er del

End is liiin cl' amme tinttein;

Bifoär Hm 'n inkeld wircl untfalt

Is 't libben liinne flein.

End HESSEL kearth. Hm suchtjend ôf

End stekt s'tn wapen up:

Mar yet ris: //Stean!" Sa L'ît me 'm ta,

Mei lûde end swiere rup.

't Is SOLCKE, HAITZE'S mîcli eud friûnd.

— «De haet fen d' ENOKEMA'S

//Is rêstleas," seith er, //as Har skeel

(/Mei 't brutli der JOSG-EMA"S.

//Hetli HAITZE ek 't blocdrich pleit forlern,

iiIk stean yet foär sin vrird.

//Eorrieder neam 'k dy, JONGEMA !

//End 'k tsiùeg'e 't mei anti sR'ird 1
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wîljir liinne! end anderje up 't forwît,

//Dat 'k dy in 't antlit triw!

//Untering up dîn falske kop

//End wrake oer dîn bidriw!" . . . —

'Wer barnth de twástrîd, gleand end fúl,

End 't eacli skiëth funken út ;

Wea, as 't foür 't strieljend deadlik stiel

Mar 'n ink'le wink him slat!

Docli HESSEL'S amme giet him swier,

End wirch binn' lîf end lea,

Set SOLCKE 'm al sîn maeîit jinôer, .

Sm lot is grif de dea.

Hy samleth 't ôerskot fen sm krêft

Eoär 'n leste fit b}rien ;

As doch Gôds band sîn sake n't stiûrth,

Is 't mei sîn sake dien!

— //Eoav Gôd end riueht!" sa rupt er út ; —

Hy swaeith sïn swird in 't rund

End thriwi it los jin ENCICEMA

End . . . . neil'th Hm oan de grúnd.

— //Gôds oürdiel!" stinth de fall'ne, end krimpt

Tu d' eangstmo feu de dea;

//Du bist unskildioh, JONGEMA!

»Us liaet wier al dîn qucii.
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//Forjow iny . . ." 't Is sîn loste \vird„

lly stekt yet d' iep'no Imiid

Nci HESSEL út , mar sinkt torêeh,

En lik, up 't bloëdrich sâud.

•—//Gôds oärdiel!" sprekt de riucliter, wilst
Hy 't grîse liaed untbleatli:

— ^Gôds oärdiel!" sprekt al 't fults him nei

Mar HESSEI, andertli neat.

Hy bûcht oer ÏIAITZE end SOLCICE 'm dol

End slút Har d' eagen. ta ;

//'k Bin skildleas," suclit er, //oan dit bloed:

//De himel skikte 't sa!"

Den stiùrtli hy 'n fiûricli: //tliank, mîn God!

Ut 't búnsjend hert e umheech,

End jowt him wei fen 't lieislik plak,

En trien in 't manlik eacli.

Mei glans liie 'r wol it pleit tliruchstien:

Gôds tsiûclmis spriek him fry;

End Irwá Hm pas yet fyând wier,

Waerd nu sin friûnd up ny.

End nei dy dei fen hún end strîd,

Bleaw, Hel sin libbenstîd,

De rum fen JONGEMA in ear'

End oïintliins, wîd end sîd.
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De skiednis skreaw sîn dreech bistcau

Up 't blêd fen 't Frîslce land,

End liawerd's àlde end skiene stins (*)

Hûltli yet sîn namme în stand.

ISfi-2. T). B. NIEUW ENIIUIS.

:Let bedrijf van H E S S E L E D O JONGAMA is in liet Ilollancîseh üe-
zongcu door M r . A. VAN I I A L M I K Ï , Sr., in den Fricschen A'olksal-
manuk voor liet jaar 1837 ,

(*) Jongcuiastate to Itawerd, jimvirdich biweime fen Jhr . Mr. S.

Æ. \ . VAN P A N H U I J S end frowe C. J . BAEBDT VAN SMINIA.



Friesland voor vijf en vijftig jaren.

E e n w o o r d v o o r a f .

Toen mijn hoog geschatte leermeester en vriend mr. II„

"VY. TYDEMAN, door blindheid en ligchaamszwakte verMn-

derd werd veel te voleindigen of ten algemeenen nutte te

voorschijn te brengen, wat hij gedurende een werkzaam en

lang leven begonnen of verzameld had, begreep hij die

taak aan een jonger geslacht te moeten opdragen, of al-

thans te moeten zorgen, dat liet bijeen gebragte in veilige

haven aanlandde.

Het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- CD.

Taalkunde beschouwde hij als zulk eene haven, waar stuk-

ken , tot Friesland betrekkelijk, eene schuilplaats konden

vinden , en den schrijver dezer aanteekening als een derge-

nen , die de onvoltooide schepen konden optuigen en naar

zee brengen. Onlangs hebben wij reeds gedeeltelijk gevolg

gegeven aan het uitgedrukt verlangen van den inmiddels

ontslapen grijsaard, door liet uitgeven van zijne voorle-

zing over de brieven, door JOCHESÏ HOPPERS aan WIGLE

AYTTA in 1554—-1561 geschreven {Vrije Fries, X dl..,

2e stuk) thans vervolgen wij die taak door het laten druk-

ken in dit jaarboekje van een stuk, kennelijk in 1808 en
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hoogst waarschijnlijk in Friesland op last van de toenma-

lige hooge regering door een rijksbeambte opgesteld en

getiteld: Statistique lescJirijving van Friesland. Wij heb-

ben dien titel, die den lezer zoude afschrikken, veranderd,

de spelling verbeterd, de zeven tabellen, daarbij gevoegd,

achterwege gelaten en ons van aanteekeningen onthouden.

Dit laatste was eene zware verzoeking, want onwillekeurig

traden wij bij het doorlezen in vergelijking tussclien het

voorheen en titans, tusschen de jaren 1808 en 1863 en de

pen moest bedwongen worden, om zulks niet met een

woord te doen uitkomen. Doch daar de FriesoJie Volks-

almanak hoofdzakelijk voor Friezen bestemd is , zoo is

ieder lezer meor of minder door zijne kennis van dat ge-

west zelf in staat die vergelijking te maken. (*) En dan

de toepassing? vraagt gij welligt. Ook deze, waarde land-

genooten! laten wij aan uw eigen oordeel over. Wij allen

streven naar volmaking, en wij twijfelen niet of als weder

vijf en vijftig jaren zijn veiioopen en ÏViesland met spoor-

wegen sedert langen tijd is bedekt en door ruime, diepe

grootscheepvaarts-kanalen is doorsneden, dat dan in 1918

ons nageslacht op eene beschrijving van dit gewest in 1863,

met dezelfde oogen zal r.ederzien, als wij op deze van

1808. Zoo zij'het!

Leeuwarden, 17 Julij 1863. Mr. J. DIBKS.

(*) Voor liet tijdvak 1827—18G2, zie men het in drie stiikkön ge-
splitste en in ie Leeuwarder Courant van 10, 20, 2i, 27 Maart en
7, 10, 14, 17, 21 April 1863 belangrijk Iets over Vrieslands ont-
vAhkclinfj in verband ook tot de helde andere noordelijke provtn-
den des Rijis, door Mr. A. VAN DEK, LAAN.
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Friesland voor vijf en vijftig jaren,

I.

Het departement Friesland, geograpHsch verdeeld in

Oostergoo, Westergoo en Zevenwouden, heeft de jSToord-

zee ten noorden, de departementen Groningen en Drenthe

ten oosten, Overijssel ten zuiden en de Zuiderzee ten wes-

ten. Het midden des lands ligt op ongeveer 53° en 11 '

noorderbreedte.

liet bestaat tlians (1808) uit drie kwartieren.

Het eerste kwartier, hetwelk bij eene bevolking van

82,873 zielen, ongeveer 18-^ vierkante geograpliische mij-

len van 15 in een graad bevat, heeft tot hoofdplaats het

Heerenveen, een vlek, dat wegens zijne fraaiheid en

uitgestrektheid eene kleine stad gelijkt.

Het bestaat uit de volgende districten: Smallingerland,

Utingeradeel, Opsteiiand, Haskerland, Schoterland, JEng •

.j wirden, Stellingwerf oosteinde en Stellingwerf westeinde.

! Het tweede kwartier, bij eene oppervlakte van 14AJ vier-

j kante mijlen, eene bevolking van 45,012 inwoneren be-

| vattende, heeft tot hoofdplaats de stad Sneek, eene ge-

I meente van de eerste klasse, waarin 5,465 zielen gevon-

den worden.

; Het kwartier is zamengesteld uit de steden Sneek, Bols-

j ward, Workum, Stavoren , Sloten , IJlst en Hindeloopen;

| voorts uit de districten Idaarderadeel, Rmiwerderhem,

! Baarderadeel, Wijmbritseradeel, Doniawerstal, Lemsterland,

I Wonseradeel, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde en

i Gaasterland.

3 *
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Het derde hwartier heeft oene bevolking van 93,813

zielen en bevat ten naasten bij 18/r/g- vierkante mijlen,

buiten de eilanden, welke gezamenlijk omtrent 4 mijlen

beslaan.

De hoofdplaats is Leeuwarden, alwaar ten allen tijde de

zetel van de liooge regeringscollegiën gevestigd was, en

daarbij eene bevolking van 15,837 inwoneren heeft, zoo-

dat zij met regt als de hoofdstad van Friesland mag wor-

den aangemerkt.

Het kwartier bestaat uit de steden Leeuwarden, Frane-

ker, Harlingen en Doklcum, benevens de districten Barra-

deel, Franekeradeel, Hennaarderadeel, Menaldumadeel, het

Bildt, Leeuwarderadeel, Oostdongeradeel, Westdongera-

deel, Ferwerderadeel, Dantumadeel, Kollumerland, Acht-

karspelen, Tietjerksteradeel en de eilanden Ylieland, Ter-

solielling, Ameland en Schiermonnikoog.

Uit liet opgegevene blijkt reeds, dat het departement,

met uitzondering van de daartoe belioorende eilanden,

ongeveer 51 vierkante mijlen bevat, terwijl de bevolking op

liet vaste land 165,963 zielen bedraagt, zoodat in ieder

vierkante geographische mijl, door elkander genomen, om-

trent 3,254 inwoners gevonden worden. Eene zeer aan-

merkelijke bevolking voorzeker, in een land, waarin geene

groote koopsteden worden gevonden, en waar de landbouw

de voornaamste bron van bestaan oplevert.

In de districten Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel, Oost-

en Westdongeradeel, llauwerdeiiiem, een gedeelte vanKol-

luinerlaiid, Idsiarderadeel, gelijk mede in de voornaamste

gedeelten van Menaldumadeel, Franekeradeel, Barradecl,
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Baarderadeel, Hennaarderadeel, Wonseradeel, Wijinbritse-

radeel, liet Bildt en Utingeradeel vindt men vrucîitbare

kleigronden van verschillenden aard, over het algemeen

de schoonste bouw-, wei- en hooilanden opleverende.

De overige districten Achtkarspelen, Dantumadeel, Tie-

tjerksteradeel, Smallingerland, Hemelumer Oldephaert en

Noordwolde, Ængwirden, Doniawerstal, Haskerland, Selio-

terland, Lemsterland, Gaasterland, Opsterland, Ooststel-

lingwerf en Weststellingwerf, hebben een grond uit zwarte

aarde, veen en zand bestaande, welke echter tot goede

wei- en bouwlanden aangelegd en geschikt is, en waarop

bosschen en boomgewassen gevonden worden. Ook zijn in

eenige der opgemelde districten heidevelden, doch van ge-

ringe uitgestrektheid.

Zeearmen van eenig aanbelang, worden in het departe-

ment niet gevonden, doch. men telt nog heden daags

daarin drie -riviertjes, de Linde, weike in Ooststelling-

werf ontspringt, en westwaart door Weststellingwerf tot aan

Slijk en burg loopt, en zich aldaar met de Kuinder, die in

liet zelfde district haren oorsprong neemt, vereenigt, van

waar zij dan te zamen loopen naar de Kuinder een stadje

in Overijssel, en zicli aldaar in de Zuiderzee ontlasten.

Voorts de Boorne (Burdo) komende uit Opsterland eu

loopende door Utingeradeel en Idaarderadeel. Zij heeft zieli

eertijds ontlast in de Middelzee, welke naderhand in eene

schoone landstreek , thans een gedeelte van (Wijmbritseradeel,

Eatiwerderhem), Leeuwarderadeel en het gansche Bildt

uitmakende, is veranderd.

Heuvels en duinen, worden eigenlijk gezegd in liet depar-
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teiïient niet gevonden, tenzij men daarvoor wil houden

eenige zandhoogten in Ooststellingwerf, het Eoode klif ten

zuiden van Stavoren, alsmede de hoogste deelen van Gaas-

terland en Henielumer Oldepliaert. In welk laatste district

gelegen is Hemeluin, liet hoogste dorp in het departement.

De Friesche Zeedijken zijn in den jare 1574 en dus vier

jaren, na den verschrikkelijken allerheiligen-vloed, waarbij

twintig duizend menschen zijn verdronken, en het zeewater

een voet boven onze tegenwoordige zeedijken was geklom-

men , meer regelmatig aangelegd en zeer verbeterd, onder

liet bestuur van den Spaanschen Gouverneur CASPAB, E O -

ELES. Zij hebben als toen bij eene hoogte van twaalf voe-

ten, eene kruin van zes, benevens eene buitenhelling van 72

en eene binnenhelling van 36 voeten bekomen. Naderhand

echter, toen de hoogte der vloeden door de ver wijding

der zeegaten was toegenomen, heeft men ze verhoogd

zonder tevens den aanleg uit te breiden , waardoor zij eenig-

zins in kracht zijn afgenomen. Zij worden nog heden

daags door booge paal-, kist- en steenwerken, tegen de

botsing der golven bevestigd.

Het departement hetwelk genoegzaam geheel van natuur-

lijke zeeweringen ontbloot is, wordt van de grenzen van

Groningen, of langs het noorden, westen en zuidwesten

tot aan Overijssel ter lengte van ongeveer 19 mijlen door

de Noord- en Zuiderzee omringd ; zoo dat de zeedijken eene

zeer aanmerkelijke uitgestekthoid beslaan.

Deze worden over liet algemeen door de ingelanden dei-

naastgelegene districten onderhouden, en door tien onder-

scheidene dijksbestuven beheerd.
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Aan de noordoosthoek neemt do contributie van Kol-

lumorland een aanvang, en strekt westwaarts ter lengte

van omtrent twee uren gaans tot aan de pyramide bij de

Nieuwe Zijlen in Let Dokkumer-diep.

ï en noorden dezer pyramide neemt de contributie van

Oostdongeradeel een aanvang, en loopt naar liet noorden

en westen ter lengte van meer dan drie uren gaans tot aan

Paesens.

Vervolgens neemt de contributie van Westdongeradeel

een aanvang, en strekt zich ter lengte van drie uren gaans,

westwaarts tot aan den Armdijk bij Holwerd.

Hier is het dat de contributie van Ferwerderadeel een

aanvang neemt, en zich ter lengte van ongeveer twee uren

gaaus, tot aan liet voor eenigen tijd bedijkte Noorderleeg

uitstrekt.

Aan deze dijken volgen die van liet Bildt, welke zich

westwaarts ter lengte van bijna drie uren gaans uitstrek-

ken , tot aan Dijkshoek op de scheiding tusschen het Bildt

en Barradeel.

Thans volgen de zoogenaamde Vijfdeels zeedijken, welke

door de districten Menaldumadeel, Pranekeradecl, Barra-

deel, Baarderadeel en Hennaarderadeel, benevens de ste-

den Eraneker en Harlingen worden onderhonden. Deze

Dijken hebben eene lengte van omtrent vijf uren gaans en

worden gescheiden in twee afzonderlijke contribntien, welke

door één Dijksbestnnr beheerd worden.

Men noemt den dijk, welke van het einde der Bildtdij-

ken tot aan het standbeeld van CASPEB EOBLES even buiten

Harlingen loopt, de Binnendijlcs Contributie en dien welk
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van daar naar Makknm gaat de Buitendijks Contributie.

Deze Contributie wordt voor de gevaarlijkste gehouden,

want als de Noordzee door zuidweste stormen is opgezet

en vervolgens , wanneer de wind naar het noordwesten loopt

de zeegaten instort, dan hebben deze dijken liet geweld van

verbazend hooge vloeden in eene regtlioekige leiding door

te staan.

Ten zuiden van Makkum tot aan den polder het "Workumer

Nieuwland, worden Wonseradeels Zuider zeedijken, welke

eene lengte van omtrent twee uren beslaan, gevonden.

Bij Let zoo evengemelde Nieuwland nemen de zeedijken

welke door liet district Wijmbritseradeel benevens de steden

Sneek en IJlst worden onderhouden, een aanvang, loopende

van daar over de stad Hindeloopen tot digt aan de Molk-

werumerzijl, ter lengte van omtrent twee uren gaans.

Yan de Molkwerumerzijl over Stavoren tot aan den scheid-

paal op liet Koode klif, loopen Hemelumer Oldepliaerts

dijken, welke eene lengte van omtrent twee uren gaans be-

slaan , en door liet disirict Hemelumer Oldepliaert en Noord-

wol de worden onderhouden.

Hier nemen de Wouddijken, die door de districten Æng-

wirden, Doniawerstal, Haskerland, Selioterland, Lemster-

land, Gaastciiand en Opsterland benevens de stad Sloten,

worden onderhoudea, een aanvang, doch van den polder de

Wiel tot aan het Zandvoorderhoofd worden wegens de

hoogte van liet terrein geene zeeweringen gevonden.

Deze dijken loopen. ter lengte van meer dan drie uren

gaans, in verscheidene bogten, langs de Lemmer, tot aan

ilc Oude Seaoterzijl, alwaar de zoogenaamde Staten zeedijk
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een aanvang neemt, en. zich aan de grenzen van Over-

ijssel, met de Lindedijken sluit.

liet verval van water, aan de zeedijken van dit depar-

tement is, bij gewone getijen , in de Lemmer, ter naauwer-

nood één voet, doch vermeerdert allengskens noordwaarts,

zoo dat bij de contributie der Vijfdeelen zeedijken reeds

een verval van vijf, en bij de Nieuwe Zijlen onder Eng-

wierutn van acht voeten wordt waargenomen.

De steden Leeuwarden en Dokkum, benevens de distric-

ten Leeuwarderadeel, Dantumadeel, Achtkarspelen, Tietjerk-

steradeel, Smallingerland, Idaarderadeel, Ængwirden, Stel-

lingwerf oosteinde, en Stellingwerf westeinde, nebben tot

op heden, in het onderhoud der zeedijken niet gedeeld,

waar voor echter de billijkheid niet schijnt te pleiten.

Behalve deze zeedijken, heeft men nog' vele hinnenâijhen,

waardoor, bij eene inbreuk van de eerstgemelde, het zee-

water uit een groot.gedeelte des departements kan worden

gekeerd. De voornaamste zijn de SlagtedvjJc, loopende uit

den zeedijk, bij Oosterbierum door Fra.nekern.deel en Hen-

naarderadeel, langs de grenzen van Baarderadeel, naar

Oosterwierum, en van daar door Kauwerderhem , naar de

Irnsnmerzijl, alwaar hij zich vereenigt niet den Leppe-

dijk, loopende door Utingeradeel, over Oldeboorn, en

eindigende in liet liooge van Opsterland, bij Beets. Ter-

wijl de rijweg van Irnsumerzijl, tot digt aan de Oude

Schouw, mede voor een binnendijk moet worden gehouden,

en eene sluiting maakt met den Groenedijk in Eauwerder-

hem , de Hem- en Groenedijken, in Wijmbritseradeeî en

"Wonseradeel, tot de ïjerkwerderzijl, en aldaar gehecht is
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aan den Groenedijk, welke over Exmorra loopt tot Koude-

huizen, alwaar hij zich met den Pingjumer Gulden Hals-

band vereenigd, die zich vervolgens sluit aan den zeedijk

bij Bonnema, tusschen Kimswerd en Znricher-oord.

Bovendien heeft men bij den aanvang der vorige eeuw ,

den Slapcrdijk tusschen liet Worknmer Nieuwland over

Koudum , tot aan het hooge van Hemelum aangelegd , ten

einde de communicatie iusschen de Zinaci'spo^inct doçrooic

• meerpv jjyi «l^ j m d h n t rioc <h ™-»^> < i ^ i-^*- '

der zeedijken , tusschen de stad Workum, en liet hooge

van Gaasterland tegen te gaan.

Aan de zuidkant van het departement heeft men het Tjeiihe-

meer, het-Heegermeer en de Mjuessen, benevens het Slotermem-,

het eerste bevat omtrent -1, het tweede %, en het derde -1 ge-

deelte van een vierkante geografische mijl.

Yoorts heeft men meer in het midden des departements

het SneeJcermeer, welke f en aan de ooskant het Bergumer-

meer, dat l gedeelte van een zoodanige mijl beslaat.

De meeren van minder belang, zijn: de Koevorde , de

Workumer, Parregaster meeren , aan de westkant van het

departement, en een considerabel aantal poelen, van eene

geringe uitgestrektheid.

Alle te zamen, zullen zij weinig meer als één en één

halve vierkante mijl beslaan ; doch kunnen door den tijd

voor het welzijn en behoud des departements aller na-

deeligst worden, zoo niet hunne uitbreiding , welke ge-

meenlijk aan de oostelijke oevers plaats grijpt, in tij ds

worde tegen gegaan.

Het getal der kleinere Polders, welke in sommige di-
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stricten bij menigte worden gevonden , op te noemen , zoude

overtollig zijn.

De in zulke kleinere polders besloten landen zijn veelal

boven het algemeen zomerpeil verheven, en alleen ingedijkt

geworden, om tegen het liooge winterwater, hetwelk maar

zeer zelden twee voeten boven het zomerpeil kan steigen,

beveiligd te blijven.

De zoodanige welke of wegens hunne uitgestrektheid,

of wegens de-aanmerkelijke diepte , waarmede zij beneden

het zomerpeil gelegen zijn , eenige aandacht verdienen , zijn

de volgende :

In liet. eerste kwartier.

De polder op de Oude weg onder het dorp Gersloot in

het district iEngwirden; deze bestaat ongeveer uit 172

morgens, meest weiland en een weinig bouwland, en wordt

door twee molens droog gehouden.

De landen zijn bijna vier voeten beneden het zomer-

peil en dus zes voeten beneden het liooge winterwater

gelegen.

In Opsterland zijn mede twee polders, de een onder

Beets groot ruim 100 morgens en de andere te Terwispel

welke e.ene uitgestrektheid van 80 morgens heeft.

De eerste heeft eeue diepte van 1 voet en de laatste van

3è voeten beneden liet zomerwater.

In liet tweede kwartier.

1°. Een polder bestaande uit de Scliierwoldinger, Morra

en Eemsioolder Hemmen, groot over 't geheel 2437 mor-
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gens, waarvan 1752 in Wijmbritseradeel en 685 morgens

in Wonseradeel gelegen zijn.

Deze polder geheel uit weiland bestaande, is omringd

door eenen dijk, welke ten zuidwesten van den dorpe West-

hem van Tjerkwerdcrzijl uit Wonseradeel komende, onder

den naam van Hem.äîjk, oostwaarts loopt tot aan de Nieuwe-

zijl onder Oosthem. Voorts van daar noordoostwaarts tot

voorbij Bons onder IJsbrechtum, alwaar hij sluit aan den

zoogenaamden HoogedijJc, welke met onderscheidene bena-

mingen zich uitstrekt, noord westwaarts tot nabij Tjalhui-

zen, van daar zuidwaarts tot aan de kerk te Folsgare,

verder westwaarts voorbij Nijland, tot aan liet district

Wonseradeel, van daar zuidwestwaarts door Bolsward, en

verders zuidwaarts tot aan Tjerkwerderzijl. De diepte van

dezen polder, welke ongeveer in de helft der 15e eeuw is

ingedijkt, is gedeeltelijk boven, gedeeltelijk tot 1 à 2 voe-

ten beneden het zomerwater.

2°. Een polder, bestaande uit de Cîierner en Atsehuur-

aler meeren, bevattende 194 morgen gedeeltelijk bouw-ge-

deeltelijk weiland, terwijl op vele plaatsen het zoogenaamde

kwaternaat gevonden wordt.

Deze polder, van welken 55 morgens in Wijmbritseradeel

onder den dorpe Westhem en 139 morgens onder Wonse-

radeel behooren, heeft eene diepte van 8 à 9 voeten bene-

den het gewoon zomerwater en wordt door een grooten

watermolen bemalen, terwijl hij belast is met het on-

derhoud van een dijk, van ongeveer 1200 roeden, van

twee zijlen, twee bruggen eenige zetten en verscheidene

pompen.
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3°. In Wonseradoel, onder den dorpe Feriooitde ismen

thans bezig de Ferwoudermeer, welke grootendeels uitge-

baggerd en van veengrond ontbloot is, door behulp van

twee molens droog te maken. Deze polder, tien voeten

beneden het gewone zomerwater leggende, zoude wegens

zijne geringe uitgestrektheid, als zijnde niet meer dan

zes en zestig morgens groot, weinig in aanmerking ko-

men, doch verdient genoemd te worden uithoofde van liet

uitmuntend gevolg, waarmede aldaar liet rietgewas wordt

aangekweekt.

4°. Het Worhumer Nieiaoland, een polder groot 480

morgens, welke in den jare 1621 met groote kosten is

ingedijkt en waarvan 40 morgens onder Hindeloopen lig-

gen en het overige gedeelte onder de stad, naar welke

hij genoemd is. De diepte er van is niet beneden het ge-

woon zomerwater.

5°. De Noorder- en Zuidermeeren; zijnde de eerste een

polder, groot 134 morgens, gelegen tusschen Molkwerum

en Stavoren , hebbende eene diepte van 7 voeten beneden

liet gewone zomerwater. Deze genoot tot aan den jare 1806,

vrijdom van de belastingen , bekend onder den naam van

Floreen en Speciën. De laatstgemelde polder, gelegen

tusschen Warns en Stavoren , heeft eenen omtrek van 182

morgens , en eene diepte van 8 voeten , beneden liet ge-

woon zomerwater. Tot aan den jare 1S06 genoot hij vrij-

dom van alle lands schattingen en impositien , en daar en

boven eene jaarlijksclie subsidie uit 's lands kas van/200.

Beide deze polders zijn ten jare 1621 , ingedijkt.

6°. De Langwcerster polder, welke bij eenen omtrek
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van 520 morgens, in zich bevat de landen van Langweer ,

Boornzioaag, Bijken, en een gedeelte van Legemeer , en

door eenen watermolen wordt bemalen. Deze strekt zich.

noord en oostwaarts van de Wielen , en liet vaarwater do

Eien, tot zuid westwaarts aan de Koevorde.

7°. De Boniagaster polder , groot ongeveer 400 mor-

gens , bevattende voor het meerendeel de ingepolderde lan-

den aldaar, wordt door twee watermolens bemalen, en strekt

zich ten oosten van de Tjenkemeer uit, tot aan den pol-

derdijk, tegen de zoogenaamde Tjerkgaaster landen.

8°. De Wargaster meer, een polder, gelegen onder

het dorp Warga, in het district Idaarderadeel, eenen

omtrek hebbende van 198 morgens, en liggende ter diepte

van Bi voeten , beneden het gewoon zomerwater.

9°. De Jomaîtuister meer, groot 40 morgens en 6-J

voeten, beneden het gewoon zomerpeil gelegen.

In liet derde Kwartier.

1°. De Ilempensermeer, gelegen voor de helft in liet

district Leeuwarderadeel, en voor de wederhelft in Idaar-

deradeel , welk district behoort tot het 2de kwartier. Zijnde

deze polder over het geheel groot 90 morgens, en hebbende

eene diepte van drie voeten, beneden het gewoon zomerwater.

2°. De Wanswerdermeer, gelegen in het district Fer-

werderadeel, en in den jare 1754 droog gemaakt.

3°. De Louwsmeer ̂  een polder, gelegen in het district

ïietjerksteradeel, groot 64 morgens, en liggende ter diepte

van tussehen de i en 5 voet onder lret zomerwater.
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'Heidevelden, In het eerste kwartier en wel in het dis-

trict Sinallingerland, vindt men de Nijegcister Heide,

grenzende aan Tietjerksteradeel, de kleine Dragtster Heide,

grenzende aan Opsterland en de zoogenaamde Fola;era-

veenen, gelegen aan de noordkant van de Dragten, wel-

ke te zamen op omtrent drie honderd morgen worden begroot.

Het Heideveld in Opsterland gelegen, hetwelk, de hooge

veengronden daar onder begrepen, op ten minsten 350

morgens worden berekend.

In Schoterland is een heideveld, ter lengte van drie uren

gaans, op sommige plaatsen een half en op eene andere

een uur gaans berekend.

Van het district Weststellingwerf wordt ^\- gedeelte op

heideveld gerekend, daaronder eenig hoogveen bij Boijl.

Ooststellingwerf bestaat voor f gedeelte uit heideveld,

waaronder veel hoogveen, gelegen onder de dorpen, ïlaule,

Focliteloo en Appelscha.

De vergraving dezer hooge veenen, waardoor zij, na al-

vorens considerabele sommen aan de eigenaars te hebben

opgebragt, in vruchtbare oorden zouden kunnen herschapen

worden, zal moeten achterblijven, tot dat aan de engage-

menten , voorraaals door de Staten van Drenthe met eenige

Friesche ingezetenen gemaakt, zal zijn voldaan.

In het tweede kwartier worden geene heidevelden gevon-

den, want de niet noemenswaardige plekjes heideveld onder

het dorp Hemelum gelegen, kunnen niet als zoodanig ge-

considereerd worden.

In het derde kwartier en wel in de districten Tietjerk-

steradeel en Dantumadeel, heeft men de Bergumerlteide
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gelegen tussclieii de dorpen Bergum en Yeenwouden, welke

gedurende de laatst veiioopen eeuw door het aanleggen van

bosscheu, bouw- en weidlanden meer dan de helft is in-

gekort.

Nog heeft men in het eerstgemelde district en in Smal-

lingerland, tusschen de dorpen Suameer en Nijega, de

Suameerster heide, welke geene groote uitgestrektheid heeft.

In Aclitkarspelen , en wel in 't bijzonder ouder de dor-

pen Suameer , Hark erna Opeinde, Kooten en Optwijzel,

wordeu eenige heidevelden gevonden, waar van de ont-

ginning in het bijzonder belangrijk zoude wezen, doordien

vele arme lieden, en zoodanige, welke uit andere depar-

tementen gebannen of afgewezen zijn, zich aldaar neder-

zetten en in hutten huisvesten; waar door niet alleen de

plaatselijke kas bezwaard, maar tevens ook de openbare

veiligheid benadeeld wordt.

De groote dezer heidevelden kan voor liet tegenwoordige

met geene genoegzame zekerheid worden opgegeven, en

hunne opmeting schijnt voor deze tijden, bij de introduc-

tie van het middel der verponding bewaard gebleven te

zijn.

Bosschen van eene aanzienlijke uitgestrektheid, welke de

natuur heeft voortgeteeld, worden binnen dit departement

niet gevonden.

De laagte van liet terrein, waarvan de meest verheven

lauden, die veelal een veenaclitigen ondergrond hebben,

nauwelijks 7 voeten boven het zomerwater verheven zijn,

veroorzaakt dat men gecne opgaande boomen van aan-

nici'kclij! • 3 hoogte en omvang aantreft. De wilg schijnt in
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te lande uit haar zelve heeft aangekweekt.

Het binnenlandsch hout is uit dien hoofde voor bouw-

materialen over het algemeen ongeschikt. Deze moeien

van elders worden aangevoerd, schoon liet binnenlandscli

eikenhout tot den aanbouw van ligte scheepjes wordt ge-

bezigd.

Echter vindt men in liet eerste kwartier en in de

districten Aclitkarspelen, Tietjerksteradeel, Doniawerstal en

Gaasterland, welke tot het tweede en derde kwartier be-

hooren, bijna overal, vele landen, die met eiken, elzen en

berkenboomen zijn beplant, en gewoonlijk om de 10 of

14 jaren tot brandhout worden gekapt.

Doch daar deze plantagie, met den landbouw in een

naauwer betrekking staat, zal daarvan eene meer naauw-

keurige opgave in de tweede afdeeling worden gedaan.

De voornaamste ivegen zijn:

Vooreerst de gewone postweg van Leeuwarden, door

Irnsum, over de oude Schouw, naar Akkrum, en vandaar

over Heerenveen, door Wolvega, langs de Blesbrug, naar

cle Steen wijker heide in Overijssel.

Bij Akkrum loopt uit dezen weg, de algenieene rijchveg

over de Joure, naar de Lemmer , en van daar langs do

zeedijk naar Slijkenburg, aan de grenzen van liet opge-

naeld departement.

Ten tweeden. De weg vau Leeuwarden naar Tietjerk ,

en verders ten noorden van Bergum langs naar Buitenpost

of Kollum, en van daar over Yisvliet of Stroobos naar

Groningen.

4
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'Uit deze weg loopt over Bergutn naar de Dragsterpîjp,

en verders door Beetsterzwaag, Gorredijk, Nijeberkoop en

Xoordwolde, een weg naar Westerbeeksloot, welke ge-

durende den winter voor de groote passage naar Overijssel

liet meest geschikt is.

Ten derden. De weg van de Lemmer over Terband-

sterschans , naar de Gorredijk en verders óver Lippenhuizen

naar de ïriesche palen.

Deze is wegens de menigvuldige passage uit de depar-

tementen Amstelland en Maasland naar Groningen en Oost-

IMcsland van liet hoogste aanbelang. Zoodat het te wen-

sch.cn ware, dat hij op sommige lage plaatsen konde

verhoogd en bepidnd worden, als zijnde thans 's win-

ters geheel onbruikbaar, en zelfs in het voor- en najaar

bezwaarlijk te passeren. — Bene verbetering die met

een geringe subsidie uit 's rijks kas konde daargesteld

worden.

Belialven deze groote routes lieeft men goede rijwegen,

tussolien bijna alle de steden des departements, als Leeu-

warden, Harlingen , Sneek , ïraneker, Bplsward, Dokkum,

Workum, Stavoren, Hindeloppen en Sloten, terwijl nog

bovendien meest overal goede dorpswegen worden gevon-

den, en de zeedijken over liet algemeen tot rijwegen zijn.

aangelegd, waardoor de landbouw niet weinig wordt be-

vorderd.

Ongelukkig' bestaan de meeste dezer wegen uit klei-,

veen- en ligte zandgronden, waardoor zij door menigvul-

dige regens bederven, cu veelal des winters geheel onbruik-

baar zijn; dan liet ongerijf hier uit bestaande wordt nier-
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kelijk verminderd door de kanalen of middelen van com-

municatie , waarvan de voornaamste zijn:

i De trekvaart loopende van HaiTmgen door Franckor

i Leeuwarden en Dokkum naar Stroobos, alwaar de trek -

I vaart op de stad Groningen een aanvang neemt, en door

-] middel van welke de reizigers in eenen dag van de eerst-

gemelde plaats naar Groningen kunnen worden getrans-

I portcerd.

j De trekvaarten van Leeuwarden naar Sneek, alsmede

! naar de stad Bolsward en van daar op Workum.

De binnenlandsohe vaarwaters voor zeeschepen, welke bij

de Nieuwe Zijlen onder Engwieram, een der grootste en

prachtigste sluizen van liet rijk, een aanvang nemen, be-

staande in het Dokkumer Diep tot aan de stad Dokkum,

en van daar langs de Ee naar Leeuwarden; voorts over

Wartena, Grouw, Irnsum, voorbij de Oude Schouw naai-

de Sneeker meer, bij Uitwellingerga langs, tot aan de Koe-

« vorde- en zoo door de Jeltesloot voorbij Heeg naar Wouds-

end; van daar over de Slotermeer naar de stad Sloten

en vervolgens naar de Lemmer of Tacozijl.

Deze vaarwaters zijn voor den handel tusschen de depar-

tementen Aiastelland en Maasland met dien van Friesland,

Groningen en Oost-Friesland, en dus voor het gansclie

rijk van het hoogst aanbelang.

Bovendien kan men onder de voornaamste vaarwaters

tellen, die van de stad Sneek langs de Geeuw en de Wïj-

mers naar Woudsend en vervolgens over de Slotermeer

naar de Lemmer loopende, alsmede die bij Heeg langs over

de meer en de Einessen naar Stavoren en Workum, leidende.
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De voornaamste zeehavens zijn die van Harlingen, Wor-

knm, Stavoren en de Lemmer, alwaar goede zeesluizeii

gevonden worden, welke de communicatie met de Zuider-

zee niet weinig bevorderen. De havens van Makkura en

Hindeloopen zijn van minder belang.

Te Harlingen werden vóór den jare 1795 groote en

kleine schepen van oorlog gebouwd, doch sedert dien tijd

is deze stad, hoe geschikt en gelegen zij. ook tot den

aanbouw van fregatten en ligter vaartuigen van oorlog

moge wezen, tot een onberekenbaar nadeel voor het gan-

sene departement, van dat voordeel verstoken gebleven.

De haven van de Lemmer, uit welke men langs een

ruime zee, zonder banken en stroomen, naar Amsterdam

kan stevenen en welke met de departementen Groningen

en Oost-Friesland de beste communicatie heeft, is voor

den binnenlandschen. handel van het hoogst gewigt.

De haven van Workum is, zoo wegens een slink welke

naar zee leidt, als uithoofde der daarvoor liggende ban-

ken, voor do scheepvaart minder geschikt, terwijl die van

Stavoren door de ongemakkelijkheid der binnenlandsche

kanalen, welke daar lienen leiden, minder bezocht wordt

en meestal als een noodhaven ten tijde van opkomende

stormwinden wordt aangedaan.

Gedetikteehenen en merkwaardigheden. De zoogenaamde

SLe.enenrucm, of het gedenkteeken van den stadhouder KAS-

PEE 1ÎOBELES, even buiten Harlingen, op den zeedijk ge-

plaatst: Een man, die door de verbetering der dijken liet

physieke aanwezen vau Friesland meer dan iemand heeft

verzekerd, en op wiens last het Kolonelsdiep , een der voor-
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naamste kanalen van communicatie tnssclien Friesland en

Groningen, 13 gegraven.

De tombe in de kerk te Wijkei, in Gaasterland, van.

MENNO VAN COEIIOOKN , directeur generaal der fortificatie.

Hij was eea der vernuftigste Friezen, die door het aan-

leggen van meer rassante werken , en door de kapitale wallen

niet boven liet verlengde van de glacis op te trekken ,

aan de vestingbouw eene geheele nieuwe gedaante heeft

gegeven.

In de belegering van Namen verwierf hij een onsterfe-

lijk en roem, en. was de tijdgenoot en mededinger van. den

grooten VAUBAN. Bergen, op den Zoom toont nog heden

hoe kunstig hij van. het terrein wist gebruik te maken.

In de Jacobijner kerk te Leeuwarden praalde voormaals

de tombe van WILLE il LODEWIJK VAN NASSAU , wiens na-

gedachtenis , wegens zijne uitmuntende deugden en groote

krijgsverrigtingen, bij de Friezen steeds in zegening zal

blijven.

Ongelukkig is dit monument in 1795 een prooi der

losbandigheid geworden.

De Naald bij de prachtige Nieuwe Zijlen, onder

Engwierum in Oostdongeradeel, aanmerkelijk wegens de

groote gebeurtenis, ter welker nagedachtenis zij is opge-

r igt , namelijk de afdamming van liet Dokkumerdicp, in

den jare 1729.

De steen in de kerk te Metslawier, een dorp in Oost-

dongeradeel , waar nog lieden de verbazende hoogte van

het zeewater, bij de alles vernielende overstrooming van

den jare 1570 , wordt aangewezen.
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Onder de voornaamste merkwaardigheden behoort het uit-

muntend kabinet van den wijdvennaarden PETEUS CAMPEE ,

hetwelk nog- heden (1808) door zijn zoon, op Klein

Lankmii bij îïaneker wordt bewaard, en uitgebreid.

Ook is binnen Franeker het planetarium van den

heer E. EISINGA, waarop de hemelsche ligcliamen hunnen

loop, volgens de bepaalde tijden, door een zeer kunstig

mechanisme volbrengen. De maanwijzei's zijn door hunne

naauwkeurigbeid in het bijzonder aanmerkelijk.

Te Wieuwerd, in Baarderadeel, vindt men een graf-

kelder, waarin de lijken aan geene verrotting onderhevig

zijn , en allengskens opdroogen, zonder veel van gedaante

te veranderen.

Het archief der stad Leeuwarden, berustende op het

aanzienlijk huis der gemeente aldaar, is aanmerkelijk en

van geene geringe waarde.

II.

De landhonw heeft binnen bet departement een lioogen

trap van volkomenheid bereikt, en is in deze dagen de

eenigste nog" overgebleven bron van welvaart. De 51

vierkante mijlen, waaruit liet volgens aanwijzing- van de

naauwkeurigste kaarten van het land bestaat, bevatten

52017 morgens homeland en 172912 morgens weiland,

gezamentlijk ongeveer 34 vierkante mijlen beslaande, zoo

dat het gansche departement voor twee derde gedeelten

uit bouw- en weilanden bestaat, terwijl het dan nog overige

derde gedeelte, de bosschen, de ongecultivocrde hooilanden,
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gronden, ineeren en poelen bevat.

Aanmerkelijk is de landbouw in. de laatste jaren ver-

beterd. Vele lage landen zijn ingepolderd, meeren droog-

geinaakt, en heidevelden in vruchtbare velden of goede

bossehen herschapen.

Er doet zich dus een gegronde hoop op, dat het depar-

tement door den tijd over het geheel uit vruchtbare oor-

den zal bestaan, en de landbouw tot den hoogsten trap

van bloei en volkomenheid gebragt zijn.

En hiertoe is geene andere aanmoediging noodig, dan

alleen, dat het vrije vertier der producten langs alle wegen

wordt bevorderd, en dat het middel der verponding billijk

en regelmatig, volgens den geest der wet, wordt inge-

voerd.

Eene te groote aanmoediging tot het aanleggen van

nieuwe en het inpolderen van lage landen, zoude zelfs door

een plotseling gebrek van mestspeciën nadeelig kunnen

worden en de goede cultuur over het algemeen benadeelen.

Daar nu het departement zijn voornaamste bron van

bestaan en welvaart aan den landbouw en binnenlandschen

handel is verschuldigd, zal niets meer geschikt zijn om

het den hoogsten trap van bloei te doen bereiken, dan de

verbetering der middelen van communicatie, en wel in

liet bijzonder van zoodanige kanalen, welke er door loo-

pende, de scheepvaart tusschen de stad Amsterdam en

de departementen Groningen en Oost-Friesland het meest

bevorderen.

De gebreken daarin zijn voornamelijk de droogten bij



56

de Bergumermeer, in de Fonejagten, bij Wartena, nabij

Sneek, in de Wijde Wijmerts, bij het oosteinde van de.

Jeltesloot, het Kruiswater bij ïleeg, de Naauwe Wijmerts

en liet Slotergat.

Deze kunnen alleen verholpen worden door leiking of

uitbaggeren, op zulke-plaatsen waar de droogmaking on-

doenlijk is, of waar de droogten zich tot eene geringe uit-

gestrektheid bepalen; van dien aard zijn de droogten iu

de Bergumermeer, bij den Bergumerdam, in de Fonejag-

teii, bij het oosteinde der Jeltesloot en in het Slotergat.

Of door afdamming, droogmaking en uitdieping, waar

die geschieden kan, gelijk de uitdiepingen nabij Sneek, de

Wijde Wijmerts, het Kruiswater bij îleeg en de Naauwe

Wijmerts.

De hierop vallende onkosten zijn door deskundigen be-

groot , als volgt :

1°. Het wegleiken of uitbaggeren der zandhoogten in

de Bergumermeer, op . . . . ƒ 4,000.—.

2°. Bij de Bergumerdam . . . . . . 1,300.—.

3°. In de Fonejagten . . . . . . . 2,400.—.

4°. Bij Wartena - 2,400.—.

5°. Bij liet oosteinde van de Jeltesloot - 500.—.

6°. Bij het Slotergat . . . . . . . 600.—.

7°. Voorts het uitdiepen na voorafgaan-

de afdamming en droogmaking

van de vaarwaters om Sneek . - 14,800.—.

Transportere . . /26,000.—".
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per Transport . . /26 ,000.—.

En van de Wijde en Naamve Wij-

merts, met het Kruiswater tus-

sclien beide - 26,000.—.

Zoodat de gezamenlijke kosten dezer ver-

beteringen bedragen /52,000.—.

Ofschoon nu de verbetering der binnenlandsche kanalen

in de eerste plaats als een geschikt middel ter verbetering

van den landbouw en binnenlandschen handel moet in

aanmerking komen, zal echter de zorg voor de instand-

houding der wegen geenszins uit liet oog moeten verloren

Worden. Het zoude zoowel wegens den aard des gronds

als door de gesteldheid van het terrein in de meeste oor-

den onmogelijk zijn, deze zonder schromelijke kosten,

gedurende het najaar en 's winters , voor de passage ge-

schikt te maken.

Echter is de sveg, loopende van Leeuwarden over de

Oude Schouw, Akkrum, het Heevenveen , Wolvega en de

Blesse naar de Steenwijkerheide in Overijssel en verder

naar Zwolle, welke de groote en eenige postweg in het

departement uitmaakt, voor de correspondentie en com-

municatie van een zoo wezenlijk belang, dat hij alle zorg

en oplettendheid verdient, en dat men liet aanleggen van

een straatweg, langs deze passage op kosten des rijfes,

veilig als een zaak van het hoogste nut, zoowel voor dit

als de naburige departementen, meent te mogen aanprijzen.

Evenwel is liet niet mogelijk de kosten eener zoodanige

onderneming thans op te geven. Het daartoe benoodigde
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zal niet wel kunhen worden berekend, voor en aleer îiet

geheele terrein door deskundigen zal zijn opgemeten en

onderzocht.

De voornaamste producten der bebouwde landen zijn

de rogge, weit (tarwe) , boeiuveit, garst, boonen, erwten,

haver, koolzaad, lijnzaad, klaverzaad t aardappelen, chicoïeij

en vlas; alle worden met goed gevolg voortgeteeld , mits

de bebouwing der landen jaarlijks met onderscheidene veld-

vruchten worde verwisseld, op de wijze door de onder-

vinding aangewezen.

Volgens berekeningen, op ingekomen informatien, bij

deskundigen berustende, mag men veronderstellen , dat de

volgende kwantiteiten van ieder soort jaarlijks worden

ingezameld:

Rogge 5567 Lasten.

Weit 2960

Boeluveit 2320 *

Garst 3713 //

Boonen 2086 «•

Erwten 317

Haver 8338 «

Koolzaad 1060 n

Lijnzaad 103 »

Klaverzaad 52 //

Aardappelen 350,433 Tonnen.

Chicoreij 5,906,000 Ponden.

Vlas 462,465 r

Ds hoeveelheid graan, welke buiten het departement,

naar andere plaatsen wordt verzonden of ingevoerd, te
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willen bepalen, zoude voor het tegenwoordige eene vol-

strekte onmogelijkheid zijn , door dien de belastingen op de

in- en doorvoer, waaruit zulks alleen maar zoude kunnen

worden berekend , bij het finantiëel stelsel zijn afgeschaft.

Echter zoude de binnenlands che comsumtie, van het

aan liet impositien onderhevig graan , uit de bij de ontvan-

gers en gaarders der onbesclirevene middelen, geboekte

gezegelde quitantien en eonsentbilletten , al zeer nabij aan

het bureau van het ministerie van finantien kunnen wor-

den opgemaakt. Doch zulks is alkier ten eenemale on-

doenlijk, doordien de boeken van vorige jaren niet meer

onder de ontvangers zijn berustende, en hunne menig-

vuldige werkzaamheden een zoo omslagtigen arbeid, zonder

benadeeling van 's rijks belangen , niet zouden gedogen.

Op de te voren opgegeven 172912 morgens weiland,

worden 148552 hoornbeesten, 20537 paarden en 81829

schapen, waarvan de laridsimpositien betaald worden, ge-

vonden.

Uit observatien van deskundigen, door de ondervinding

bevestigd , mag veilig verondersteld worden, dat het opge-

geven getal runderen , voor twee derde gedeelten, of uit

99035 melkgevende koeijen bestaat; en dat een rand,

meer en minder vruchbare oorden door elkander genomen,

jaarlijks 120 ponden boter kan aanbrengen, zoodat binnen

liet geheele departement, in den loop van een jaar, omtrent

148,000 vierendeelen boter, ieder van 80 ponden, zullen

worden gemaakt en afgeleverd.

In den jare 1807 zijn 134,301 zoodanige vierendeel.s

ter wage gebragt. Derhalven kan men veronderstellen
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dat de overige 13690 vierendeelen liebben gediend ter com-

sumtie van den landman, of bij geringer quantiteiten in

de steden en dorpen tot spijziging van het overig gedeelte

der ingezetenen zijn verkocht geworden.

Bovendien zijn er in het laatst verloopen jaar. (1807)

15753 scbipponden kaas ter waag aangegeven, en welke

men veilig mag veronderstellen dat bijna het geheel ge-

maak binnen liet departement zullen uitmaken.

De hoeveelheid boter welke jaarlijks uit het departement

naar buiten het rijk wordt uitgevoerd, valt met geene vol-

komene zekerheid te bepalen. Men is in het algemeen van

meening, dat deze in vredestijden jaarlijks omtrent hon-

derd duizend vierendeelen, ieder van tachtig ponden ,

bedraagt. De overige 48000 vierendeelen, dienen zoo wel

ter Irinnenlandsche consumtie, als ter verzending naar Am-

sterdam, Rotterdam en andere plaatsen van het rijk, en van

waar dan vervolgens niet onwaarschijnlijk een groot deel

naar buitenlands, of naar de koloniën wordt verzonden.

Daar er thans geene belastingen op den uitvoer bestaan,

is liet niet wel mogelijk de quantiteiten kaas, welke jaar-'

lijks buiten liet departement worden verzonden, met eenige

naauwkeurigheid te bepalen.

De uitvoer van paarden, runderen en scîiapen was in

den jare 1797, blijkens de collecteboeken van dien tijd,

2077 paarden, 41650 runderen en 6167 schapen, welke

getallen jaarlijks niet veel van elkander zullen verschil-

len; schoon de geldsommen , die door dezen uitvoer

worden aangebragt, wegens de ongelijkheid der prijzen

zeer aanmerkelijk uiteen loopen.



61

De opgaande hoornen zijn wegens de laagte van het ter-

rein , de noordelijke zeewinden en veelal veenachtige ge-

steldheid des ondergronds binnen dit departement, overliet

algemeen van geringer waarde, en worden dus maar alleen

aan sommige wegen , en in enkele daartoe geschikte landen

of wel voor vermaak geplant.

De voornaamste bosschen van hakhout, welke veelal van

eiken, berken en elzenpoten worden geplant, worden voor

een groot deel gevonden in het eerste kwartier. Voorts in

de districten Doniawerstal en Gaasterland , liet meest

boschrijke van liet gansche departement. Verder in het tweede

kwartier en in de districten Achtkarspelen, Kolhimerland,

Dantumadeel en Tietjerksteradeel, behoorende tot het derde

kwartier. Deze zijn over het algemeen van geene groote

uitgestrektheid, en liggen overal door de districten ver-

spreid. Ook zijn de wegen en landscheidingen in deze

oorden veelal met werkhout beplant.

Volgens staten door de commissarissen tot liet werk der

verponding overgelegd, worden in het eerste kwartier 1940,

in liet tweede 1778, en in het derde kwartier 882 mor-

gens met boscli beplante landen gevonden.

Het geheele departement bevat derhalve 4600 morgens

boscli, met uitzondering van hetgene aan de wegen en

landscheidingen wordt gevonden.

En wanneer men verder veronderstelt, hetgeen ook niet

veel van de waarheid zal verschillen, dat de bosschen

over het algemeen, gedurende een tijdvak van tien jaren

eenmaal kunnen worden gekapt, en dat de vierkante

Bhijnlandsche roede, alsdan na aftrek der onkosten , zoo
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wegens het poten en kappen, als wegens vervoer l<an op-

brengen tien stuivers, dan zouden de opkomsten der ge-

zamentlijke bossehen in het departement op eene jaar-

lijksehe som van ƒ 138300 lcnnnen worden berekend.

Het aankweeken van zoodanige bossclien op landen van

geringe waarde , wordt over het algemeen niet alleen als

voordeelig voor den eigenaar, maar tevens als zeer nuttig

voor het algemeen beschouwd.

Immers vinden geringe lieden, door liet houthakken,

gedurende den winter een goed beslaan, en de verzending

van brandhout naar naburige departementen , doet de bin-

ncnlandsche scheepvaart, en dus ook de daarmede in ver-

band staande fabrieken , bloeijen.

De turf gr averijen zijn binnen Friesland v&n geen gering

belang.

In het eerste kwartier worden in het bijzonder veje

liooge veengronden gevonden , en de lage klijnlanden leggen !;

over een groot deel van het gelieele land verspreid , uit- ^

gezonderd aan de noordkant, alwaar de hooge vette klei- [

landen gelegen zijn.

De vergraving der woeste hooge veengronden verdient

in liet bijzonder aanmoediging, door dien deze daardoor,

na vooraf wegens de uitgegraven turf zeer aanzienlijke

sommen, aan de eigenaren te hebben aangebragt, in vrucht-

bare velden worden veranderd, en dusdoende 's rijks in-

komsten, en in het bijzonder de middelen van de verpon- |

ding en het personeel, niet weinig verbeteren. I,

De ontgronding der lage veengronden of Wijngronden, '

waardoor deze eerst in waterpoelen en vervolgens in riet-
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velden veranderd worden, moet zeker als minder gunstig

worden beschouwd. Evenwel schijnt de uitbaggering dezer

gronden, daar hunne producten van eene geringe waarde

zijn en de lasten voor de vergraving worden afgekocht,

door de groote geldsommen, die de spon- en baggerturf

aanbrengt, voor 's rijks kas eerder voordeelig dan schade-

lijk te zijn. Ook wordt de physique gesteldheid des lands

door de ontgronding van zoodanige bijna onvruchtbare

moerassen weinig benadeeld. De inpoldering er van , na

de vergraving, zoude wegens de slechte gesteldheid van

den ondergrond, op vele plaatsen de voordeelen, uit de

uitbaggering voortvloeiende, verzwelgen.

Jaarlijks worden omtrent 2,290,000 tonnen spon- en bag-

gerturf en 260,000 tonnen lange, zwarte turf in Friesland

gegraven, waarvan de waarde na aftrek van den impost op

900,000 guldens mag geschat worden en de impost over

J807 niet minder dan ƒ473,729 heeft bedragen.

Een groot deel dezer turf wordt in de huizen der inge-

zetenen tot dagelijksch gebruik verbrand en door het fabriek-

wezen verbruikt. Het overige wordt naar Maasland, Arn^

stelland, Utrecht, Zeeland en Braband verzonden. Echter

kunnen de prijzen der uitgevoerde turven geenzins als zui-

ver van buiten inkomende gelden worden beschouwd, dooi-

de aanzienlijke sommen welke tot de bewerking aan vreemde

daglooners moeten worden betaald.

De quantiteiten, welke binnen het departement worden

verbruikt, zijn over de laatste jaren met geene mogelijk-

heid te bepalen, doordien geene consentbilletten ter ver-

voer yan turf binnen het rijk worden afgegeven. ïkli-»
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ter zoude zulks met betrekking tot vroegere tijden uit de

collecteboeken der vorige impositiën, solioon niet dan met

veel moeite, kunnen worden nagegaan en opgemaakt.

De voornaamste graverijen van lange turf uit de hooge

veenen zijn:

1°. Die langs de Compagnonsvaart van Dekema-Kuiok

en Feitsveenen.

2°. Langs de Opsteiiandsche Compagnonsvaart, loo-

pende van de Klisse beneden de Gorredijk, en verders

oostwaarts langs de dorpen Lippenhuizen, Hemrik, Wijnje-

terp en Duurswolde.

3°. De graverijen bij Bakkevecn en Opsterland, het

Voorwerk genaamd.

De giaverijen van baggelaar en sponturf uit de lage

veenen zijn, zoo als boven reeds is aangemerkt, over een

groot deel van liet departement verspreid. De beste soor-

ten worden gevonden onder de dorpen. Oldelioltwolde en

Wolvega.

Behalven de voortbrengsels des gronds, bestaat de bin-

nenlandsclie handel in het vertier van het fabriekwezen.

De voornaamste fabrieken zijn de zoutbranderijen, de

steenbakkerijen, de pannebakkerijen, de pateel- of glei-

bakkerijen, de kalkbranderijen, de pottebakkerijen, de

liontzaagiïiolens, de pelmolens, de olieniolens , de schors-

of runinolens, de rogge- en weitiaolens, grof papiermolens,

cementmolens, volmolens. Voorts brouwerijen, branderijen,

mouterijen , zeepziederijen, lijnbaanen , zeilmakerijen^, bont-

rederijen, spinnerijen, scheepstinraierwerven, looijerijen en

smederijen.
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Het gerafiaeerdo zout wordt gedeeltelijk verzonden naar

de departementen Groningen, Overijssel, Oosti'riesland,

Drenthe en een gedeelte van Gelderland.

De pottebakkerijen hebben hun debiet alleen binnen

het departement.

Het gezaagde hout wordt voor een groot gedeelte binnen

liet departement verbruikt, of ook wel verzonden naai-

de departementen Groningen en Overijssel.

De gepelde garst, gemalen rogge en weit, dienen alleen

ter consumtie binnen het departement. De raap- en lijn-

olie, gelijk mede de koeken van dien naam, bepalen zich

alleen tot het binnenlandscli debiet.

Deze fabrieken zijn daardoor tot op lieden tamelijk in bloei;

schoon de hooge prijzen van het ongerafineerde zout haar

zeer belemmeren;'en de meeste zaagmolens wegens gebrek

aan hout eerstdaags zullen moeten stil staan.

De gebakken steeuen worden wel voor een groot deel

binnenlandscli verbruikt, doch tevens bij zeer aanzienlijke

partijen buiten liet rijk naar de Oostzee, Bremen en Ham-

burg verzonden.

Ten aanzien, der steentjes en schotelgoed uit de gleibak-

kerijen, alsmede met betrekking tot de pannen, de ge-

brande •schulpkalk, en de gemalen run of schors is het

eveneens gelegen.

De ten eeneamaal gestremde zeevaart veroorzaakt eene

doodelijke kwijning aan deze fabrieken, en wel zoodanig dat

zij , zoo daaromtrent geen herstel te wachten is , spoedig in

eenen staat van werkeloosheid zullen gebragt worden.

De binnen het departement gebrouwde bieren, gelijk mede
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Je genever, worden daar binnen geconsumeerd; de mout

wordt voor esn klein gedeelte naar Amstelland verzonden;

eene aanmerkelijke Hoeveelheid zeep wordt in Groningen

en Drenthe gesleten; het debiet van touwwerk, zeilen

en ankers is alleen binnenlands; de zoogenaamde Harlin-

ger bonten worden naar Zuidholland, Brabaud en Zee-

land verzonden.

Deze laatstgenoemde fabrieken zijn meest in eenen kwijnen-

den staat. De brouwerijen door het verminderd gebruik

van bier. De branderijen door den invoer van genever

uit Maasland. De zeepziederijen door de duurte en

scnaarscheid der assclion en de hooge prijzen der olie. De

toinvslagerijon, zeilmakerijen en smederijen, door den ten

eenenmaal kwijnenden staat, van de scheepvaart. En de

botiirederijen door liet gemis der Smirnasclie katoenen en

de ongemeene duurte van de indigo.

Over het algemeen zijn de fabrieken in de laatste tijden

zeer afgenomen door den invoer van nitlieemsclie manu-

facturen, dranken en andere waren. Het grondbeginsel van

dr". so'iV'ii'fibi o"i den invoer van alle zoodanige bewerkte

stoffen, vrelke binnen Friesland konden worden gemaakt,

dcs'ü iov(-n; vs,n buiten werden ingevoerd, door het opleggen

van inVcaeiifi.f' rekten, aller bezwaarlijkst te maken en

t!r.'.̂ 'ei':to<:;.?" ;'•"" invoer van onbewerkte stoffen voor het

fa'.jriokv'ZPu onbalast te laten blijven, heeft haar langen

tiicl C:Î ci-'jv buCii g e h o u d e n .

Thans is u,Ei:i de opbeuring er van door de ongelimi-

ieerrie ai'sciiaiaúg van de belastingen op den invoer, ten

eeneiin'&le to iTanhopcn.
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De binnenlandsche graanhandel bepaalt zich meest toi1

de verzending naar Amsterdam.

De handel in eikenhout geeft eenige betrekkingen en

correspondentie met de departementen Overijssel en Gel-

derland.

Lakens, karsaaijen, sergies en hetgeen verder van

dien aard tot de kleeding behoort, gelijk ook vele meube-

len en huisgeraden, worden uit Amsterdam en elders uit

de departementen Amstelland en Maasland aangevoerd.

De koffij , thee, suiker, specerijen en hetgeen verder

onder de kruidenierswaren begrepen is, wordt uit Amster-

dam ontvangen. De wijnen en bieren worden in aan-

zienlijke quantiteiten uit Amsterdam en Eotterdam en veel

genever uit Schiedam aangevoerd.

Aanzienlijk is daarentegen de menigte van eetwaren,

als boter en kaas , kalvers , varkens , schapen , lammeren ,

hoenders, duiven, vogelen en eijeren, die alleen uit Fries-

land jaarlijks naar Amsterdam worden verzonden.

Sommige soorten van wol worden, schoon in gcene

groote kwantiteiten, naar Leijden, Tilburg en Braband

uitgevoerd.

De uitvoer van boter en kaas, en wel in het bijzonder

van het eerstgemelcle product naar Engeland en Schotland,

geeft in vredestijden vrij aanzienlijke handelsbetrekkingen

met Groot Brittanje.

Thans worden deze producten, waarvan liet vrije vertier

de eenige tot op heden overgebleven bron van welvaart is, naar

neutrale havens verzonden. En al was het dat er langs

dien weg iets in Engeland geraakte, dan nog zouden niet

5*
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onwaarschijnlijk de Engelsche guinies in Holland voor

Groot Brittanje gevaarlijker kunnen worden, als de zachte-

Eriesche boter in Engelsche handen voor Holland.

Het voordeelige van dezen handel, welke aanmerkelijke

geldsommen in liet land brengt, is reeds in de opgaven

omtrent den landbouw aangewezen.

De uitvoer van haver, tarwe en klaverzaad naar het even-

gemelde rijk, welke tlians gestopt is , brengt in tijden van

vrede een belangrijk voorwerp van handel aan, en is in liet

bijzonder daardoor voordeelig, dat de verzending veelal ge-

schiedt met Priesclie schepen, zoodat hij aan vele menseden

hun bestaaai verschaft, en daarbij de sclieepstimmerwerven,

zeilmakerijen, touwslagerijen en smederijen doet bloeijen.

Ylas, zaden, huiden, kalfsvellen en gemalen schors wor-

den nog bovendien in menigte naar Engeland verzon-

den.

De verzending van dakpannen, cement, aardappelen en

kaas geeft eenige handelrrelatiün met Rusland en de ha-

vens in de Oostzee,

"Vele gezaagde houtwaren, gemaakt touwwerk, tarwe en

gaist worden naar Spanje en Portugal vervoerd, en geven

een voordeeligen handel met die rijken.

De boter en kaas worden mede naar de koloniën verzon-

den , doch. deze handel' geschiedt over Amsterdam, en geeft

geene directe buitenlandscae betrekkingen.

In gewone tijden van vrede, wordt eene aanmerkelijke

hoeveelheid graan , hennep, vlas, borstels, linnens, pot-

asch, weedasch, masten en andere houtwaren uit Dantzig,

Elbhig, Koningsbergen en Rusland aangebragt, gelijk mede
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veel teer en hennep uit Stokholin en Finland en haring-

traan uit Gothenburg.

Noorwegen levert veel greenen en vurenhout, en in het

bijzonder de noordsche heipalen, waarmede de Priesche

zeedijken tegen de woede der golven worden beveiligd.

Het gemis van deze soort van hout, door de ten eenen-

maal gestremde zeevaart veroorzaakt, geeft liet zorgelijkste

vooruitzigt en stelt het physiek bestaan van Friesland, of

ten minste der ingezetenen leven en bezittingen, aan de

grootste gevaren bloot.

Het eikee hout, en in liet bijzonder de zwaarste soor-

ten, worden uit Hamburg aangevoerd.

Aanzienlijk was voormaals de houthandel binnen liet

departement, en de veilingen menigvuldig en van aanbe-

lang : doch thans is dit alles door den vernielenden oorlog

te niet geloopen.

Het ongerafineerde zout wordt uit Frankrijk, Spanje en

Portugal aangevoerd, maar deze handel, die gedurende den

oorlog aanmerkelijk was aangewonnen, staat thans ten

eenenmale stil.

Smidskolen, aardewerk, ruw lood, verfwaren, glas, slijp-

en molensteenen worden uit Eneeland aangebragt, gelijk

ook veel ijzerwerken, glas en smidskolen uit Duitscli-

land.

Het Zweedscli ijzer wordt alhier bij menigte of direct

uit Zweden, of ook wel over Amsterdam aangebragt.

Het departement heeft geene directe betrekkingen met

Azië, Afrika en Amerika, noch ook met de koloniën.—

Met den buitenlandsclieu handel zijn zeker zeer naauw
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verbonden de selieepsreederijen , welke voor eenige jaren den

bloei van het departement mede uitmaakten.

De schepen welke meest binnen het departement gebouwd

en van eene zeer soliede constructie waren en daardoor aan

minder onderhoud onderworpen, worden gebruikt tot de

vaart naar alle de havens van Europa. Zij werden met

minder volk bemand dan de schepen der overige natiën,

en de Eriesche zeelieden, zich door spaarzaamheid onder-

scheidende, behielden de voorkeur boven anderen ; zoo-

dat deze tak van handel, die in tijden van vrede allerbe-

langrijkst was, door den tijd onnoemelijke schatten heeft

aangebragt, welke, schoon met zooveel vlijt en door nij-

verheid gewonnen, door den ongelukkigsten zamenloop van

omstandigheden thans bijna geheel tot een prooi des vijands

zijn geworden.

Het is voor de belangen van den handel te wenschen,

dat bij eene gelukkige vrede het wisselregt Her , even

als elders, worde ingevoerd, een voordeel, waarnaar de

handel bij de invoering van het nieuwe wetboek, met

verlangen uitziet. Ook zoude een kamer of regtbank van

assurantie en verdere zeezaken, welke binnen Friesland

nimmer bestaan heeft, van de weldadigste gevolgen voor

den handel kunnen strekken.

Banken, of andere instellingen van dien aard, worden

in dit departement tot op heden niet gevonden.

De visscherij is voor het departement van groot belang.

Vele ingezetenen uit de aan zee gelegen dorpen van de

districten Westdongeradeel en Oostdongeradeel, als te Nes,

Wierum en Paesens en op de eilanden , generen zich met
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de vischvangst buiten ds zeegaten en voorzien niet alleen

het departement, maar zelfs een groot deel des rijk3 van

kabeljaamv, schelvisch, tong en schol, waardoor zij, in

't bijzonder in tijd van vrede, een goed bestaan vinden.

De vischvangst daarenboven in de groote meeren en

poelen aan de zuidkant des dspartements, verschaft aan

vele ingezetenen een bestaan en geeft aanleiding tot eenen

aanzienlijken tak van handel, wegens de groote menigte,

snoek, barjs, paling enz. die naar naburige departemen-

ten wordt verzonden.

De paling wordt veelal door handelaars in visch opge-

kocht en buiten het rijk verzonden, waardoor aanzienlijke

sommen gelds binnen liet land worden gebragt.

Voormaals heeft de souverein de vischvangst ten allen

tijde voor geringe lieden opengesteld, ten einde dezen zoo

belangrijken tak van handel langs alle wegen te begunsti-

gen. En liet is zeer te wensclien, dat zij nimmer door be-

zwarende bepalingen, zoowel bij de jagtreglementen als

anderzins, worde beperkt.

III .

Leeuioarden, de hoofdstad des departements, wordt be-

stuurd door een burgemeester en vier wethouders. De

vroedschap bestaat uit vijftien leden. De stads inkomsten

(vijf additionele stuivers over de aangewezene landsmidde-

len, welke eene somma van ƒ51,744.— bedragen, daar-

onder begrepen), worden op /117,190.'— en de uitgaven

op ƒ116,059.— berekend.
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De stad is met wallen omringd, welke even als de bui

tensingel met boomen beplant, de ingezetenen tot eene aan-

gename wandeling verstrekken. Zij bloeit door den bin-

nenlandschen handel en hare welvaart staat met die van

den landman in een naauw verband.

IlarMngen, mede een stad va,n den eersten rang, wordt

bestuurd door een burgemeester en vier wethouders. De

vroedschap bestaat uit tien leden.

Het benoodigde , ter gaaadehouding der administratie ,

wordt op /71,660.— begroot, terwijl de inkomsten der

bezittingen niet boven de ƒ 21,530.— bedragen, zijnde aan

de stad, ter bestrijding van dit tekort, toegestaan gewor-

den de heffing van vijftien additionele stuivers te ponde,

over de aangewezen landsmiddelen , waarvan de opbrengst op

niet minder dan ƒ 52,500.—• wordt geschat.

Zij is met wallen omringd en heeft uitmuntende vaar-

waters, naar de zeegaten van Texel en he†Ylie, en bloeide

voorheen door eenen uitge strekten buitenlandsellen han-

del, docli thans is zij, door de ten eenenmaal gestremde

zeevaart, zeer in verval.

Sneek, mede van den eersten rang, wordt, evsri als

Ilarlingen, door eeneti burgemeester en vier wethouders

bestuurd. De stad heeft een vroedschap van tien leden.

Het benoodigde, ter gaandehouding der administratie,

is bij de laatst ingezondene begrooting op omtrent ƒ 44,526.—

gesteld, terwijl do inkomsten, vier additionele stuivers te

ponde, te zainon op omtrent ƒ17,000.— begroot, daar-

onder begrepen, niet hooger dan op /28 ,931 .— zijn

geschat. Zoodat dan ook bij de begraoting over 1808
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de heffing van een vijfde stuiver is gevraagd, terwijl

men gemeend heeft liet dan nog ontbrekende, door de in-

voering van gepaste bezuinigingen, in het bijzonder met

betrekking tot de stads werken, te kunnen vinden.

De siad is nog heden ten dage in bloei door den bin-

nenlandschon handel. De botermarkt alhier is de aanzien-

lijkste binnen liet gaiisehe departement, waartoe de ligging-

in het midden der meest vruchtbare weidlanden en eene

gemakkelijke communicatie met de zeehavens, bijzonder met

die van de Lemmer, niet weinig toebrengen.

Te Franelcer en Bohicard bestaan de gemeente-besturen

uit vijf leden; te BohJeum, voormaals eene zeestad, alwaar

de Friesche admiraliteit hare vergadering hield, en te Wor-

hum uit. zes leden, en in de vier overige steden Stavot en,

Sloten, Ijlst en Hindeloopen uit drie leden.
Deze zijn alle gemeenten van de tweede klasse, en

daarin worden even zooveel gecommitteerden uit de bur-

gerij gevonden als er leden in liet gemeente-bestuur zijn

aangesteld, ten einde de stedelijke belangen met betrek-

king tot de finantieële administratie, mede te helpen be-

vorderen.

Te Bolsward en Franeker worden vier, te Dokkum zeven,

te Workum negen en te Stavoren tien additionele stuiveir

over de landsmiddelen geheven, zijnde nog daarenboven,

aan de laatstgcmelde zoo diep vervallen stad, welke de

weldadige bijstand van zijne majesteit (koning LODEWUK

NAPOLEON) meer dan alle andere gemeenten benoodigd heeft,

de heffing van ƒ2,000.— bij vrege van personelen omslag

toegestaan, ten einde maar eenigzins j schoon gebrekkig,
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in de vereischte subsidiën aan de algenieene armekassen,

te kunnen voorzien.

Te IJlst, Hindeloopen en Sloten wordt liet tekort bij

perswielen omslag gevonden. De inkomsten met de uit*

gaven vergeleken zijnde, is de laatstgemelde stad de meest

welgestelde in het departement.

Voor het overige beliooren de vier steden IJlst , Hinde-

loopen , Stavoren en Sloten mede tot de Bailluages van het

platte land, zoodat de baljuwen van het 10e, l l e en 12e

district, waarin zij gelegen zijn, liet praesidium bij de

gemeente-besturen waarnemen.

Het departement is ten platte lande met eene bevolking

van 125,000 zielen, verdeeld in 355 dorpen, welke dus

dooi1 elkander niet meer dan 350 inwoners, ieder op zich

zelven genomen, bevatten.

Het was daardoor ten allen tijde ongeschikt om dorps-

gewijs bestuurd te worden. Ook zijn de policie- en huis-

houdelijke belangen sedert onheugehelijke tijden districts-

gewijze geadministreerd geworden, gelijk zulks nog heden

ten dage plaats heeft.

In de districten Leeuwarderadeel, ÏYrwerderadeel, West-

dongeradeel, Oostdongeradeel, Kollumeiiand, Achtkarspe-

len, Dantumadeel, Tietjerksteradeel, Smallingerland, Menal-

dumadeel, Barradeel, Wonseradeel, Wijmbri'seradeel, het

Bildt, Haskerland, Sclioterland en Opsterland bestaan de

gemeente-besturen uit vijf leden. In die van Idaardera-

deel, Eauwerderliem, Franekeradeel, Baarderadeel, Hen-

uaarderadeel, Ilemelumer Oldephaert en Noordwolde, Ut in-
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geradeel, Ængwirden, Doniaweratal, Lcmsterland, Gfaaster-

land, Ooststellingwerf en Weststellingwerf uit drie leden.

Deze dertig districten zijn bij sfaafsbesluit van den 24

Februari] 1806 tot de volgende vijftien bailluages gebragt.

De Ie bestaat uit Leeuwarders deel en Idaarderadeel.

De 2e uit Ferwerderadeel en het Bildt.

De 3e uit Westdongeradeel, Oostdongeradeel en liet eiland

Schiermonnikoog.

De 4° uit Kolbtmerland en Dantumadeel.

De 5" uit Tietjerksteradeel en Achtkarspelen.

De 6e uit Smallingeiiand en Opaterland.

De 7e uit Menaldumadeel en Baarderadeel.

De 8e uit Franekeradeel en Barradeel.

De 9e uit Wonseradeel en Hennaarderadeel.

De 10e uit "Wijmbritseradeel, Bauwerderhern en de stad

IJlst.

De l l e uit Hemelurner Oldephaert en Noordwolde, Gaas-

terland, benevens de steden Slavoren en Hirtdeloopen.

De 12e uit Utingeradeel en Haskerland.

De 13e uit Doniawerstal, Lemsteiiand en de stad Sloten.

De 14e uit Ængwirden en Schoterlancl.

De 15e uit Ooststellingwerf en Weststellingwerf.

Op het eiland Ameland fungeert mede een baljuw, die

tevens rentmeester der domeinen is.

De baljuwen zijn presidenten bij de gemeente-besturen,

en hebben een adviserende en concluderende stem, even

gelijk als de overige leden dier vergaderingen.

Ook is deze iurigting tot op heden , zoo ter handhaving

der wetten als ter invoering der noodige bezuinigingen en
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de administratie, van de weldadigste gevolgen ge-

weest.

Voor liet overige fungeren in ieder district evenveel ge-

committeerden uit de gemeente, als er leden in liet ge-

meente-bestuur bestaan, ten einde over de fmancieële belan-•

gen volgens de bestaande reglementen geraadpleegd te wor-

den. — Terwijl er nog bovendien in de voornaamste dor-

pen, alwaar zulks noodig is, vier dorpsgecommitteerden

worden gevonden, om bij voorkomende gelegenheden de

afzonderlijke huishoudelijke dorpszaken te helpen regelen.

De eilanden Ylieland en Terschelling hebben hunne ge-

meente-besturen ingerigt op de wijze, bij liet reglement van

den 20 December 1805 voorgeschreven.

Verder bestaan er geene onderhoorige autoriteiten, tenzij

men de dorpsregters, welke een soort van vrederegters

zijn, daaronder wilde rangschikken.

De criminele justitie wordt binnen het departement bij

uitsluiting en ter eerster instantie, door liet departemen-

taal geregtsliof over de gelieele uitgestrektheid des lauds,

met behulp der Neder-regtbanken, waargenomen.

Yan alle criminele vonnissen valt derhalven volgens het

77e artikel der constitutie van liet rijk, hooger beroep aan

liet hoog nationaal geregtsliof.

De werkzaamheden, waarmede de Neder-regtbanken het

departementaal geregtsliof en de administratie der criminele

justitie bijstaan, zijn gelegen in liet nemen van voor-

loopig informatiën, in liet opsporen en arresteren van mis-

dadigen en eindelijk in liet doen transporteren er van

«aar liet crimineel «•evan^enliuis te Leeuwarden.
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De civiele justitie wordt in Friesland uitgeoefend door liet

departementaal geregtsliof, over het gelieele departement en

door de Neder-rogtbanken ieder in zijne stad of bailluage,

docli van hare sententiën valt appel aan liet hof.

Voor de Neder-regtbanken zijn. in personele actiën aan-

sprakelijk, alle die in de stad ot' bailluage woonachtig zijn.

Alle reële actiën kunnen worden aangebragt bij het

Neder-geregt, onder welke liet goed gelegen is.

Personen, boven don gewonen burgerstand verheven,

kunnen in civiele zaken ter eerster instantie voor het depar-

tementaal geregtsliof worden geroepen.

Huwelijkszaken, —• aanspraak uit bijslaap, — verschil-

len over aliinentatié'n , — actiën, ex lege de infamia, — en

actiën in cas van maintenu, kunnen ter eerster instantie

voor het departementaal geregtsliof gebragt worden.

Door Neder-rcgtbankcn worden in dit departement ver-

staan alle regtbanken, met uitsluiting van het departemen-

taal hof en hare regtsmagt is zeer beperkt.

De zeven voornaamste steden , Leeuwarden, Harlingeu ,

Sneek, Franeker, Boiaward, Dokkum en Workum, hebben

hunne schepenen, die aldaar de civile justitie ter eerster

instantie uitoefenen.

Overigens is liet departement met betrekking tot de ad-

ministratie der justitie, verdeeld in de reeds opgenoemde

vijftien bailluages (waaronder de vier overige steden Sta-

voren , Sloten, IJlst en Hindeloopen, gelijk ook het eiland

Scliiermonnikoog mede begrepen zijn) in welken de civiele

regtbank, uit den baljuw als president, niet nog eenige

leden, gewoonlijk mederegters genaamd, is zainengesteld.
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Volgens de tot op Leden bestaande reglementen is het

getal der leden in het departementaal geregtshof twaalf,

dat der mederegters in ieder bailliiage vier, dat der sche-

penen te Leeuwarden zes en in de steden Harlhigen, Sneek,

Franeker, Bolsward, Dokkuna en Workum vier.

Het eiland Ameland maakt een afzonderlijke bailluage

uit.

Speciale regtbanken voor zaken van koophandel of van

zoogenaamde kleine zaken, worden binnen dit departement

niet gevonden.
o

"Weeskamers bestaan er mede niet. De voormombers

over minderjarigen, in zoo verre die niet bij testament of

door de wet zijn benoemd, worden in de steden bij de

schepens-banken en ten platten lande dooi' de baljuwen en

mederegters benoemd. Ook kunnen deze dadelijk door

liet departementaal geregtshof worden aangesteld, doordien

der weezenzaken aldaar, ook ter eerster instantie kunnen

betrokken worden.

Over de insolvente boedels worden de curatoren door

don regter gemagtigd naar de keuze, of ten minsten

met de toestemming der crediteuren.

Afzonderlijke desolate boedelkamers worden er al mede

niet bevonden.

De leden der dijksbesturen worden meestal gekozen door

gecommitteerden uit de landeigenaren (volmagten), daartoe

dorps of ook wel districtsgewijze benoemd.

De meeste hebben volgens hunne instelling een dijkgraaf

aan het hoofd.

De dijksbesturen worden mede onder de mindere over-
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lieden gerangschikt en maken een soort van regtbank uit,

die het vermogen bezit, om onwillige aannemers of dezul-

ken die in gebreke blijven om de dijken behoorlijk op te

maken, door geldboeten als anderzins tot luin pligt te

houden.

Binnen het departement bestaan tien zoodanige dijksbe-

sturen, welke de beheeriug over de zeedijken uitoefenen,

zoo als die in het eerst gedeelte dezer statistique opgaven

in contributiën verdeeld, zijn opgenoemd geworden.

Zij zijn de volgende:

1°. Het dijksgeregt van Kollumerland.

2°. ii n ii Oostdongeradeel.

3°. // // n Westdongeradeel.

4°. // // ii Ferwerderadeel.

5°. // // ii liet Nieuwe Bildt.

6°. // /' ii Vijfdeelen Zeedijken.

7°. // // // Wonseradeel Zuider Zeedijken.

8°. Dijkgraaf en dijksgedeputeerden van Wijmbritsera-

deel c. a. contributie zeedijken, de steden Sneek en Dist

daaronder begrepen.

9°, Het dijksgeregt van ïïemelumer Oldephaert en

Noordwolde c. a. contributie zeedijken.

10°. Het dijksgeregt der zeven districten en stad Slo-

ten contributie zeedijken.

Bovendien zijn er nog eenige polderbssturen van minder

belang, als:

Van den Engwierumerpolder in Oostdongeradeel.

Van de Lioessenser en Anjumer polder aldaar.

Van îiet Noorderlees: in Ferwerderadeel.
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Van de Bildtpoîders.
Yan liet Workumer Nieuwland.

En van de Wiel in Gaasterland.

Openbaar Onderwijs ea Opvoeding.

De ïriesclie universiteit is in den jare 1585 te ïrancker

gesticht, voornamelijk door de bewerking van den toenma-

ligen stadhouder WiLLiai LODEWIJK, een beroemd voor-

stander en beschermer der wetenschappen en een der voor-

treffelijkste veldheeren zijner eeuw.

Zij bestaat uit vier faculteiten, een e godgeleerde, eene

regtsgeleerde, eene geneeskundige en eene wijsgeerige, on-

der welke laatste ook de hoogleeraren in de talen en ge-

schiedenissen behooren.

De academische regtbank bestaat uit den rector en vier

assessoren uit ieder faculteit een, doch lieeft geene crimi-

nele jurisdictie, ten minsten niet om aan den lijve te straf-

fen , welke alleen aan liet departementaal gcregtshof toe-

komt.

Deze lioogeschool, waaraan thans niet boven de vijftig

studentea gevonden worden, is voormaals in een aanzien-

lijken bloei geweest, en werd veel bezocht door Hongaren,

Polen en Engclselien, zoodat men daaraan in het beain

der laatst verloopen eeuw bij de zes honderd studenten

telde.

De universiteit geraakte in den jare 1774« door de introductie

van eenige onbedachte poincten van ménage (bezuinigingen) ,

welke de afschaffing van de Iiursa pnhlica (landsbenrs of tafel)

mede ten gevolge hadden, iu een diep verval.
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Het aanwijzen van een fonds ter vermeerdering van de

bibliotheek , de oprigting van een cUnicum, en de verbetering

van het onderwijs in de levendige talen, zouden mede tot

geschikte middelen ter bevordering van den bloei dezer

universiteit verstrekken.

De hoogleeraren, die den moed reeds liadden opgegeven,

voorspellen de aanstaande welvaart hunner universiteit, uit

de onafgebroken zorg van Zijne Majesteit over alle de vak-

ken van het bestuur.

In de steden Leeuwarden , Harlingen, Sneek, Franeker ,

Bolsward en Dokknm worden goede latijnsche scholen

gevonden. Deze zijn voormaals door aanmoediging van

den souverein opgerigt, met oogmerk, om geschikte voor-

werpen voor de academiesche lessen aan te kweeken.

Ten aanzien van liet lager onderwijs is het departement

in zeven afzonderlijke schooldistricten verdeeld, waarover

even veel schoolopzieners gesteld zijn, die gezamenlijk de

commissie van onderwijs uitmaken.

De scholen zijn verdeeld in drie klassen, als van den

eersten, tweeden en derden rang.

Met betrekking tot de universiteit zijn de Hervormden

eenigzins bevoorregt, door dien de hoogleeraren in de

theologische faculteit alle den Protestantsclien godsdienst

zijn toegedaan en onderwijzen; schoon de kosten ter in-

standhouding der academie uit de rijkskassen worden ge-

hoed.

Doch daarentegen zijn de overige gezindheden ten

aanzien van het lager onderwijs in vele plaatsen en boven

de Hervormden bevoorregt, alwaar de kosten ter instand-
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derlijke kerkebeursen worden gevonden, schoon alle de ge-

zindheden zonder onderscheid, in het onderwijs deelnemen

en de onderrigting in het leerstellige van afzonderlijke

kerkgenootschappen in de lagere scholen bij de wet van

den 3 April 1806 ten eenemaal is afgeschaft.

Ook bestaan er geene bijzondere wetten en inrigtingen,

welke met verschillende godsdienstige leerstelsels in verband

staan als zijnde deze bij liet SI artikel der opgemelde

wet afgeschaft en buiten werking gesteld.

Maatschappijen van wetenschappen, zoo wel openbare als

bijzondere, worden thans binnen dit departement niet

gevonden.

G o d s d i e n s t .

Yolgens eene proportionele berekening uit de twee

laatste volkstellingen opgemaakt bestaat het getal der in-

woueren uit: 139,401 hervormden, 16,506 roomsen ka-

tliolijken, 14,121 doopsgezinden, 961 lutherschen , 683

jooden en 26 remonstranten.

Binnen het departement bestaan geene seminarien, of

andere instelingen van dien aard.

De hervormden zijn, met betrekking tot de middelenter

instandhouding hunner afzonderlijke kerkgenootschappen,

boven vele andere gezindheden in de meeste plaatsen

bevoorregt.

Hunne leeraren vinden in onderscheidene plaatsen een

goed bestaan uit de inkomsten der vaste goederen, welke

I
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in vorige tijden grootendeels door den souvereiii aan

hunne kerkelijke gemeenten zijn toegewezen.

Op andere plaatsen wederom heeft de hooge regering des

lands, daartoe, in tijden van een diep verval, en wanneer

de opkomsten dier vastiglieden geen behoorlijk bestaan voor

de predikanten konden opleveren , door de kerkelijke ge-

meenten aangezocht zijnde, deze goederen wederom aange-

nomen, en zich verder bij onderscheidene staats resolutien

verbonden, om ten allen tijde aan zeven en negentig

leeraren een jaarlijks tractement tot zeshonderd guldens

uit 's lands kas te voldoen.

Echter heeft deze laatste maatregel den lande aanmerke-

bele voordeden aangebragt, als zijnde die goederen ver-

volgens in meer bloeijende dagen voor aanzienlijke prijzen

verkocht geworden.

Ook worden er op lieden eenige plaatsen gevonden , al-

waar de leeraren der hervormden hunne bezoldiging uit de

plaatselijke kassen vinden, schoon de ingezetenen zonder

onderscheid van godsdienst het hunne ter stijving dier kas-

sen bijdragen.

De overige gezindheden daarentegen zijn genoodzaakt

hunne leeraren uit personele toelagen te bezoldigen; ol

hare fondsen bestaan uit goederen , welke door particulieren

aan hunne kerkgenootschappen zijn gelegateerd of geschonken.

De lasten, welke aan alle gezindheden zonder onderscheid

zijn opgelegd, bestaan in de verpligting tot liet onderhoud

van hare arme ledematen.

Bij plakkaat van de staten van Friesland van den 15

'Maart 1757, is bepaald dat alle gezindheden zijn verpligt

6 *
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tot het onderhoud der arme ledematen hunner gezindte,

benevens hunne kinderen, zoo lang de ouders , of een van

beiden in leven zijn.

De overige armen onder de benaming van algemeene

armen worden, zooveel de fondsen niet toereikende zijn,

door subsidien uit de plaatselijke kassen onderhouden.

Uit dien hoofde wordt deze wet voor de roomsch katho-

lijken, die gewoon zijn de kinderen al zeer vroeg en in

eenen jeugdiger ouderdom, dan wel de overige gezindheden ,

tot ledematen der kerk aan te nemen, in sommige plaatsen

niet voordeelig beschouwd.

Echter zijn zij daarentegen in zoodanige dorpen alwaar

de algemeene armen mede uit de kerkebeursen der hervorm-

den worden verzorgd, bevoorregt.



% e rrijmj mi âm .puUn muUti lijd,
DOOK

Dr. EELGO VERWIJS.

" Das alte Stiick ist cine Tragödic , obscliou der
Held darin weder ermordet wird, noch sicli sclbst
ermordet."

HEINE.

Bij de oude Germanen was het huwelijk een koop. De

jongeling koelit het ineisjen los uit de voogdij van haar

geslaolit, en door den koop ging zij over in dat van liaren

aanstaande. Reeds bij Taoitus in de Germania vinden wij

dit gebruik vermeld. Hij verhaalt hoe de bruidegom run-

deren , een getoomd paard, een schild, speer en zwaard

aan de bruid ten geschenke gaf, en neemt daaruit gele-

genheid om de heiligheid van liet huwelijk bij den Ger-

maan hoog te verheffen.

Uat geschenk gold bij onze voorouders als de vastste

band, als een geheime wijding , als de goden van het eclit-

verbond. Daardoor werd de vrouw herinnerd, opdat zij

niet waande aan de gedachte van mannenmoed en de ge-

varen der wisselingen in den krijg vreemd te mogen

blijven , dat zij kwam om in moeite en gevaar de gezellin

des mans te zijn. Met hem moest zij in vrede en oorlog

hetzelfde lot dragen. Dat geschenk werd als een heiligdom
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bewaard , en moest ongeschonden aan zonen en kleinzonen

worden overgeleverd. De man was den Germaansclien

vrouwen als één lijf, één leven , buiten wien geen harer

gedachten noch begeerten gaan mocht, en in wien zij

niet zoo zeer den echtgenoot als wel liet huwelijk zelf moes-

ten liefhebben (*).

Hoe vleyend nu die woorden voor onze voorouders mo-

gen klinken, toch is het waarschijnlijk dat ïacitus hier

den waren aard der zaak niet begreep. De geschenken,

welke hij meent dat aan de bruid werden gedaan , zullen

wel aan de verwanten der bruid zijn geschied , en den bruid-

koop hebben uitgemaakt; doch mogelijk is het , dat ze door

hen aan de bruid als eene huwelijksgift werden geschon-

ken , en bij haar als de heiligste panden van liaren echt

werden bewaard en in eere gehouden.

De voorwerpen door TACITUS genoemd komen ook later

bij verschillende volken als bestanddeelen van den bruidkoop

voor, en het is wel niet in twijfel te trekken , dat de latere,

bij alle Germaansche volken bekende, niet eene instelling

van den nieuweren tijd, maar een diep ingeworteld ge-

bruik was, dat steeds aan de rechtsbegrippen der Germanen

eigen is geweest.

Iii de latere geschiedsschrijvers , en vooral in de wet-

boeken der verschillende stammen, vinden wij overal den

bruidkoop terug, die hier liooger, daar minder was.

Bij de Saxen was de koopprijs op de aanzienlijke som

van 300 solidi bepaald; de hoogste mcla, welke de Lon-

(*) Tac. Germania, C IS , 19.



T
87

gobardische j udex betalen raocht, bedroeg 400 solidi, terwijl

andere edelen 300 betaalden. De prijs, welken de Westgothi-

sclie bruidegom gaf, mocht het tiende deel van zijn vermogen

niette boven gaan; alleen aanzienlijken stond liet vrij tien knech-

ten , tien dienstmaagden en dertig paarden of kleinodien ter

waarde van 1000 solidi bovendien te geven. De bruidkoop bij

de Bourgondiërs was voor de edelingen 50 solidi, en voor de

leuden 15 solidi, terwijl bij de Alemannen daarvoor 40 solidi

worden opgegeven.

De koopprijs (wetma) voor eene edele Friezin was acht

pond, acht oncen, acht schellingen en acht penningen vol-

gens liet Friesche landrecht.

Doch die koop werd al ras bij de Germanen een bloote

formaliteit, een schijnkoop, en alleen als een symbolische

handeling bij het voltrekken des huwelijks behouden. Bij

de Salische Franken had dit het eerst plaats, daar reeds

ten tijde van CLOVIS de koopprijs uiterst gering was en

niet meer dan één solidus en één denarius bedroeg: ja

voor die som werd CLOVIS aan CLOTIIDE verloofd P

In liet noorden en bij de Friezen, waar de oudvaderlijke ge-

woonten het langst bleven bestaan, hield men met zekere

hardnekkigheid aan den bruidkoop vast, al wijzigde zich dan

ook de aard eenigermate. De koopprijs toch werd niet

meer aan de ouders of voogden der bruid, maar als een

geschenk in geld aan de bruid zelve overhandigd. Die

trouwpenningen waren of eenige muntspeciën, die afhingen

van het vermogen des bruidegoms, of ook wel een bepaald

daartoe vervaardigde penning, met toepasselijke beelden en

spreuken voorzien.



Het geven van eene zekere som door den jongeling en

het aannemen daarvan door liet m eis jen was voldoende om

liet huwelijk als wettig voltrokken te beschouwen (*), en

dit gebruik bleef in Friesland tot liet einde der 16e eeuw-

bestaan , gelijk de volgende geschiedenis zal aantoonen.

Alef van Aylva // gedrenkt met de minne tot Jonkvrouw

Anna van Dekema," zoo als GABBEMA zegt (†), wilde op

die wijze een huwelijk sluiten; maar hij had buiten den

waard gerekend; want de geestelijkheid bemoeide zich met

de zaak , zoo als altijd : 't spreekwoord toch is :

De zwarte vliegen zitten overal in.

Die historie kunnen wij nu mededeelen zoo als ze is ,

daar we onlangs in het Provinciaal Archief een stuk heb-

ben gevonden, dat over deze tot nog toe duistere zaak

eenig licht verspreidt , en we doen het zonder er eenige

verandering in aan te brengen, daar dan licht de naïvi-

teit er van zou verloren gaan.

Op het Provinciaal Archief bestaan van de Her medege-

deelde verklaring van. ALEP VAN AYLVA twee exempla-

ren , waarvan een door liem zei ven onderteekend en met

enkele alinea's vermeerderd. Deze hebben wij tot richt-

snoer genomen, en hier en daar duidelijkheidslialve enkele

varianten uit liet andere handschrift medegedeeld.

(*) Die belust is meer aangaande de gebruiken, bij vrijen en trouwen
onder onze voorouders in zwang, te weten, zie vooral liet daarover
medegedeelde door dr. Halbertsiua, Na oogst, 1)1. ï , bl. 17S—200.

(†) Verhaal van do stad Leeuwarden. 1)1. 523.
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Poinoten eiiclc artikelen in wat Vliegen ende

manieren Aleph. Aylva ende Anna Deckema

echte met malcanderen contralieert hebben ge~

hadt.

In den eersten secht die voerscreven Aleph Aylva waer

te zijn , dat hy ende Anna Deekema op S. Katarine dach

laetstleeden inden morgen tijt bij malcander geweest zijn ten

huyse van zelven Anna, in den coecken aldaer.

Dat die voerscreven Aylepli Aylva ende Anna Deekema

ten voerscreven tyde ende plaetze met malcanderen gebruyc-

ten diversohe woerden ende wederwoerden.

Dat ten zelve tijde ten huyse van Anna Deekema geco-

men is geweest Wybrich, dhuysfroue van doctor Eyeuwert

Wybez.

Dat Anna Deekema vuyte coecken gegangen is gewest

inden slaepcamer , daer die voerscreven Wybrich was.

Dat nae zy by haer geweest ende haer boodtscliap ver-

standen hadde , weder geooemen is geweest in den voerscre-

ven coecken , aldaer Aleph Aylva haer vertoefde.

Dat daer nae gebuert is dat Aleph ende Anna voerscre-

ven inden voerscreven coecken bij malcander hebben ge-

seeten bijden vuere alleen.

Dat in het voerscreven sitten gebuert is dat Aleph Aylva

die buydel van Anna Deekema in die hant genoemen heeft

gehadt, seggende tot haer : « lek moet eens sien wat ghij

hier in hebt."

Dat Anna Dekema daer op zeide : // Daer is nyet veel

in , ick draech nyet veel geit bij mij."
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Dat Aleüli Aylva , doende die voerscreven buydel open ,

seyde : u Daer hoert nyemandt tot eens anders buydel te

gaen ofte hy hoert daer yets vuyt te nemen ofte in te leggen."

Dat , nae hy dselve woerden geseit hadde , in den voer-

screven buydel gevonden heeft gehadt een sylveren vinger-

hoedt , dien hy tot haer aensiens daer vuyt nam , doende

den buydel weder sluiten ende op haer zijde hangen.

Dat Alcph doen tot haer seyde: // lek hebbe u zylver

vingerhoedt."

Dat Anna tot hem zeide : n Wat zult ghy met mijn guedt,

ick moeter met naeyen."

Dat Alepli Aylva nae diversche woerden weder tot haer

zeyde : // "Wilt ghy myn alder liefste zijn , zoe wil ick u

die ffmgerhoedt weder geeven."

Dat Anna Deekema hem daerop voer antwoerdt gaff:

« Just , u alder liefste met mijn eigen guedt."

Dat Alepli Aylva liaer daer weder op zeyde : « Meent

ghy dat ick zelff nyet en hebbe u te geven, om mijn

liefste te zijn ?''

Dat Alepli Aylva midts dien zijn handt in zijn buyse

gesteecken heeft gehadt, daer vuyt haelende zeeckeren pen-

ninck in een psmpier bcstcecken.

Dat int zelve pampier was een portgeleuser , drie golden

dubbelde reaelen, een golden engel, een olde ende twee

nyeuwe Sassens dalers.

Dat Anna Deekema, wesende in haer handt wasschen ,

geseten is geweest bij den voorscreven Alepli Aylva.

Dat int zelve weder geboert is dat Aleph A.ylva weder

nae den buydcl getast heeft om die te oponcu.
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Dat Anna Deekema zyende dat voerscreven geit tot

Aleph Aylva gesecht heeft: //LecM gyet my daer in , ick

werpt u int water (*)."

Dat Aleph Aylva tzelve geit met oiok die voerscreven

vingerhoedt in den voerscreven buydel geleclit heeft gehadt.

i Dat Anna Deekema tzelve voer liaer oogen wel sach.

/*. Dat Aleph Aylva int inleggen van dien tot kaer zeyde:

ii Syedt, daer is u ffingerhoedt."

Dat Aleph daer by zeide : // Daer is oick mijn troupen-

ninck , dien ick u op trouwe geve , als ghy mynes ende iek

die uwes zal wesen , tot dat ons Godt ende die doot scheyt."

Dat Anna Deekema , hoerende ende siende tgeene voer-

screven is , die voerscreven Aleph Aylva nochtans nyet be-

worp met eenicli water.

Dat Anna Deekema, nae zy haer handen gewosschen

ende gedroecht hadde , opgestanden is , hebbende dien buy-

del in haer handen genoemen.

_^. Dat zy daer nae die zelve buydel vuyt haer handt by

•/ haer zyde heeft doen hangen ende nederfallen.

Dat zy die troupenninck alzoe beholden heeft gehadt.

Dat zy daeromme in den voerscreven Aleph Aylva ge-

noech geconsenteert heeft gehadt.

Dat Aleph Aylva ende Anna Deekema voerscreven noch

daer nae lange tijt alleen bij malcanderen zyn geweest, met

melcanderen spreeckende.

Dat Aleph van Aleva in hem selfs lachende wert in wan-

delen by Anna Deckama.

(*) Beter in liet andere stuk : » Yck werp u met water,"
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Dat Anna Deekama dat selfde gesien heft, tegen Aleph

van Aleva seyde : // Ghy behoeft niet toe lachen , ick seel u

dat geldt met mijn amke wel weder senden." .

Dat Alepli Aleva daer weder op zeide , dat liet langer-

nuch geduert hadde met ons beyden , ende dat hy het niet

wylde weder hebben van u Amke, ende seide forts , dat

ghy hem dat selfs solde weder geven fan stonden au, wylde

gliy liem niet hebben.

Dat Anna Deekama . Aleph Aleva niet heft syn geldt

weder geven wyllen , ende heft al soe syn troupenningh be-

holden met frien wylle, sonder enigli woert tegen toe seigen.

Dat zy ten weder zyden aengaende die voerscreven zaecken

wel getroest ende te vreeden zyn geweest.

Dat wyltyt daer nae by liaer geeoemen is geweest Aelcke

die dienstmaerte van Anna voerseveven.

Dat Aleph. Aylva evenwel in den voersereven coecken

bleeff wandelen, gaende aldaer heen ende weder zeeckere lange

tijt, tot dat Anna Deckema geheel ende all gecleedt was.

Dat daer nae die voerscreven Anna Deckema tot dien

voerscreven Aleph voer liaer staende gesecht heeft: // Gaet

nu doch wecli , gaet nu doch wech."

Dat Anna Deckema int zelve seggen hem met een handt

weynich rugwaerdts deude ende wech schoeff, in presentie

vanden voerscreven dienstmaerte.

Dat Aleph Aylva al lachende daer op seyde : // My is

genoech geseit, ick zal wel gaen."

Dathy midts dien vuyten voerscreven huysegegaen is geweest.

Dat Anna -Dcckeiua metten voerscreven troupennich ter

kereken gegaen is geweest.



93

Dat Anna Deckema ten voerscreven daege liaer Aomcke ,

die met liaer woent, gesecht heeft , dat zy dien troupen-

iiicli voerscreven op liaer beraedt ontfangen hadde van

jj Alepli Aylva voerscreven.

^ Dat zy daeromme die voerscreven aemeke badt om

J Alepli Aylva die voerscreven pennich weder te willen be-

5 handigen.

* Dat die voerscreven aemeke tot die moeder van Alepli

jï Aylva gecoemen is geweest in den aentyt (*), seggende,

i dat liaer van Anna Deckema gelast was, zoo zy van Aleph

Aylva een troupennich op haer beraedt ontfangen hadde,

om hem die weder te geven.

Dat vermidts die voerscreven Aleph absent was ende die

moeder van Aylva voerscreven vanden contract voerscreven

geen kennisse hadde, dat zy daeromme voerscreven. trou-

pennich nyet heeft willen outfangen, laetende die voer-

screven aemke die weder te geven Anna Deckema voerscreven.

Dat den Maensdachs daer nae geboert is, dat Anna

f. Dekema ende Eedwyr, liaer suster, Aleph Aylva omboeden

hebben gehadt, om eens by liaer te comen.

Dat Aleph Aylva dien naecomende by haer gegangen is.

Dat Anna Deckema alsdoen tot Aleph seyde: u Wel,

Alepli, secht ghy, dat ghy my dat geit," designerende

den troupennich voerscreven, u op trouwe gegeven hebt>

sonder dat ick myn beraedt zoude hebben?"

Dat Aleph Aylva daer op zeide: // Ja , Anna Deckema

hebt ghy wel eenighe beraedt geëysoht ofte daer van geseclit?"

(*) Var. »in den aventijt."
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Dat Anna Deckema alsdoen daer op zeide: // lok docht

nyet, dat gliy my begrepen zoudt hebben."

Dat Anna Deckema daer noch by seyde: » Ghy zoudt

my myn beraedt gegeven hebben."

Dat Aleph haer daer weder op zeide: « Hadt gliy be-

raedt begeert gehadt, ick solde u dat nyet geweygert hebben."

Dat Aleph Aylva daer noch. by seyde: » Gliy hebt

immers geen beraedt begeert?"

Dat Aleph Aylva noch voerts seyde: n Alst u believen

nyet en waer, waeromme en gaeft ghy my die troupennich

nyet weder; ick ben u immers nyet ontloepen?"

Daer by seggende: // Ick ben immers gebleven, tot dat

ghy my hebt geheten wech. te gaen."

Dat Anna Deckema doen weder tot Aleph. Aylva seyde:

ti lek dorst u dat nyet weder geven, om dat Aelcke onse

meydt by ons quaem."

Dat Aleph Aylva daerop seyde: // Solt ghy befruoht

wesen voer een meidt, die meer als thien jaeren met u ge-

woent heeft ? ghy soldt haer lyever om een boodtschap ge-

sonden liebben; ick ontliep u immers nyet?"

Dat Aleph Aylva noch daer by seyde: « Gy hadt im-

mers tyts genoech gehadt my den troupennich weder te

geven, voer eride alleer den meydt by ons quaem; hadt

ghy my nyet willen hileken, ghy solt my dien alsdoen

hebben weder gegeven."

Dat Aleph daer en boeven tot die voerscreven Anna ter

presentie van Eedwyr, haer zuster, ende noch ter presentie

van haer aemcke seyde: * Anna Deckema, ick hebbe u

ge'rouwt, ende ick zal u wel holden."
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Dat Anna Deckema daerop geswegen hoeft geliadt.

Dat Anna Deckema aengaende het voerscreven beraedt

ende anders om geenen anderen oersaeken Aleph Aylva

tegenspraeck, dan om haer neffens haer suster noepen dien

handelinge voerscreven wat te verschoenen.

Dat zy nochtans wel wiste, dat zy geen beraetgeyscht hadde.

Dat nae voerscreven redenen die voerscreven Eedwyer

vuyt den camer gegangen is.

Dat Anna Deckema, haer gevolcht zynde, blyvende

nochtans wat rugwerts bij Aleph Aylva, die tot haer ge-

secht heeft geliadt: // Wil ick met u in den eteîcainer gaen

ofte nyet?"

Dat Anna Deckema liem andtwoerdende zeide : a Neen ,

compt nu nyet."

Dat Aleph doen seyde : // Soe wyl ick ten aeven tyt we-

der coemen."

Dat Anna Deckema daer op seide: // Soe moecht ghy doen."

Dat Aleph Aylva ten voerscreven daege by aventijt noch

voerden eeten by Anna Deckema gecomcn is geweest in

den coecken, aldaer zy sat.

Dat zy aldaer lange tijt met melcanderen gesproecken

hebben geliadt.

Dat Aleph Aylva alsdoen onder andere tot Anna Deekema

seide: * Ick wil Mr. Jacob Croenenbnrcli aen Schelte

Liauckema, n oem, senden, dat hy hem bidt onse hande-

linge voer guedt te willen aensien," met diergelycke woerden.

Dat Anna Deckema daer op seide: // Ghy coent daertoe

nyemandt beter crijgen."

// Dat is Schelte oems çuede vrunt."
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Dat Alepli noch voorts seyde dat liy heer Mr. Idzardt

Sickingha aen heer [Julius] van Deckema ende Beyme

Eoerda, zyn oem , aen Douw e van Boerda wilde schic-

ken, om hun aengaende tgeene voerscreven is te beste

te holden.

Dat Anna Deckema tzelve allen wel behaeclide.

Dat Anna Deckema daer nae opgestaen is , gaende nae-

den etelcamer.

Dat Alepli Aylva met haer gaende seyde : // lek wil met

u inden camer gaan."

Dat Anna Deckema lieru daerop seide : <> Soe sult gliy

kyeven hoeren van myn susters."

Dat Alepli Aylva daerop tot liaer seide: // Gliy syt my

dat wel weerdich : ick gae met."

Dat Aleph Aylva inden camer comende van Anna Dec-

kema susters, als naementlycken : Eedwyr, Lutz ende

Imck , gevraecht is , lioe hy daer quam ende wat by daer

solde doen , ende wye hem daer omboeden liadde.

Dat Alepli Aylva daerop seide: // Ick heb hier wel dick-

mael geweest ende gedeneke hier nocli wel meer te comen."

Dat Aleph oick seide : // lek come hier by myn eygen."

Dat Aleph Aylva oick seide : // Ick hebbe Anna Decke-

ma , u zuster, getrout, ende ick zalse oick wel holden."

Dat Anna Deckema daerop sweech ende nyet en sprack.

Dat Aleph in den voerscreven caeincr noch heen ende

weder ginck wandelen , al praetende met Anna Deckema

susters voerscreven.

Dat Anna Deckema den voerscreven Alepli Aylva , zoo

liy int wandelen nae haer gekeert was , beiidich heeft ge-
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beeden , dat liy solde swygen , laetende liaer susters praeten.

Dat Anna Deckema dia voersoreven Aleph daernac ge-

vraecht lieeft gehadt, oft liem nyet colt was, maeckcnde

hem plaets byden. vucr , om te moegen sitten.

Dat die susters van Anna Deckema dat quaelicken nae-

men, seggende : » Hy gloeydt ofte brant vander minnen,"

gelyok die kat van dat helsche vier."

Dat daer nae Eedwyr Deckema tot die voerscreven Anna

seyde: // Suster, Aleph seclit, dat hy dy heeft, liesttliem

getrouwet, soe zegget ons, waerom spreekste nyet?"

Dat Anna Deckema daerop geswegen heeft gehadt.

Dat Aleph op die zelve avondt wel tliienmael ende meer

zeide, dat by Anna Deckema getrouwet hadde.

Dat zy telckens geswegen heeft gehadt.

Dat Aleph ende Anna voerscreven daer nae in voerpor-

tael alleen zyn geweest.

Dat zy ajdaer by maleanderen waeren wel twee ofte drie

uren tijts.

Dat zy aldaer met maleanderen familiaerlieken ende vrunt-

licken gesproecken hebben gehadt.

Dat Aleph Aylva naeden dach van trouwe voersereven

tot thien ofte elleff daegen by Anna Deckema vuyt ende

in gegangen is geweest, bruyekende met haer groote fa-

miliaerheit.

Dat Anna Deckema noyt den trouwe voerscreven mis-

saeckt ofte ontkent zolde hebben gehadt, wast dat zy ten

eersten doer groete misbaer van haer susters trillen [sulk]

nyet gedaen liadde.

Dat zy oick zules. nyet zolde hebben gedaen, wast dat

.7
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by enige quadtwyllige liaer tzelve niet waor geraden gevest,

Dat Anna Deckema die voerscreven trowe by eenigho

personen wel bekent heeft gehat.

(get.) ALEPH VAN ALEVA.

De trouwpenningen , door Anna van Dekama den 25 No-

vember 1569 ontvangen, behield zij tot 17 January 1570,

toen zij ze door hare dienstmaagd aan Alef van Aylva deed

lerug bezorgen. Waarschijnlijk was Anna wel geneigd tot

het aangaan van het huwelijk; doch werd ze in hare voor-

nemens door hare betrekkingen gedwarsboomd, die haar

eindelijk dwongen de trouwpenningen terug te zenden, en

alzoo den gelegden band te verbreken, Alef weigerde het

aanbod, en daarop werden voornoemde penningen door

Doawe van Eoorda, Anna's Oom, in handen van het ge-

recht van Sneek gesteld , gelijk uit de volgende Acte blijkt.

Op huyden den XIX dach January anno XVc ende

tseuentich Is Aleph van Alewa voer het gerechte der

steede Sneeck in persoon gecompareert, versoeckende visie van

seeckere acte , die Douwe van Eoorda op gustere heeft doen

aenteeckenen ende tot handen van den voerscreven gerechte

gestelt, ende nae liy comparant tinhoud van den seluen acte

gelioert, ende onder andere wt dien verstanden liadde, dat

Douwe van Eoorda voorscreven in bewnringe vanden seluen

ghereehte hadde doen stellen oen golden porteglocscr, drie
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golldcn dubbelde realen, een gollden Englielott, ende drie

dalers, naedcr inden selue acte verclaert, soe heeft liy ver-

claert ende verclaert mits desen, datt tvoerscreven geilt synn

dpenninghen, die Anna van Deeckama opten XXV No-

vembris laestlleden van tem op trouwe ontfangten heeft

geliadt, ende die hem op eergisteren by Aelke, dieselue

'} - \ Anna Deekema dienstmaert, geoffert ende gepresenteert

; synn geweest, om die vann haer weder te ontfanghen.

, Twelckt hy alligerende salff synen conscientie niet te moe-

' gen doen, contrarie die beloften ende consent, by hem

i ende Anna Deekama met mallcanderen, aengaende het sa~

' crament des heyligen echtestaet, elxs ander belooft ende

gedaen, waeromme hy comparant oeck verclaerde, voer soe

veell in tem was , inden pretense bewaeringe derselue voerserc-

ven penninghen als in synder absentie, 'trayten synen vville ende

consent tot tet voerscreven rechts tanden gestelt wesende,

niet te consenteren ende tselffde geensins gedencken te

'† admitteren, protesterende dat tem tselffte nu ende in toe-

i comende tyden ontsetadelycken sall wesen , versoeckendc

tot dien fine, desen byde voerscreven acte gefuecht te woer-

den , om hem in toecomende tyden te moegen gestreckenn

naer behoeren. In kennisse van twelckt heeft hy compa-

rant desen verteyekentt, ende Mr. Lieuwe Pieterz. Secretarins

der stede Sneeck gebeden, dat hy zyn tantteyeken hier

onderstaende mede gheset teeft op datum ende dáege

voerscreven.

(get.) ALEFF VAN ALEWA.

7 "
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Terwijl deze zaak hangende was, kwam Cunerus Petri,

Leeuwardens eerste Bisschop, den 28 January in Fries-

land en den 1 February te Leeuwarden, waar hij den vol-

genden dag zijn geestelijk ambt aanvaardde.

De Staten van Friesland en de stad Leeuwarden hadden

zich weerbarstig tegen het invoeren van het nieuwe Bis-

dom verzet; doch hunne tegenkanting mocht niets ba-

ten, en de nieuwe Bisschop kwam in zijn bisdom, » al-

waar [hij], het zy uit haat des volks, of onbequaamheid zijns

perzoons, eerlange een spot aap 't algemeen verstrekte (*)."

Doch niettegenstaande den weerzin tegen hem, klonken.

de donderbussen ter zijner eer over stad en land, en

werd hij in een plechtige processie met kruisen en vanen

naar de kerk van // Zant Vyt tot Oldenhove" geleid,

waar hij met den u witten mytter op het hoofd, de

zilvere staf in de hand" aan de toegestroomde gemeente

zijn herderlijken zegen gaf. u Des anderen daags gaf de Bis-

schop een lieerlyk banket aan de uitsteekenste in aadel en

Geestelykheid; poogende door een vroylijkke maaltijd de

haat van zijn nieuw en lang afgeweert ampt te vernietigen

en betoonen aan den Fries, dat hij zoo vreemd niet was

van een hupzen dronk en vollen taafel (†)."

Doch mocht hij al door den //hupzen dronk" ziet

min of meer einschneiclieln in de gunst der stoutste drin-

kers onder adel en geestelijkheid, zijn eerste gericht was

voorzeker niet geschikt den haat te doen bedaren, dien men

ff"\>;en hem koesterde, en verwijderde de zielen van de aap

('••) G a l l K ' t n a , t . a. p . BI. 5 2 1 .

(v) ; i ; i lb : :ma , t . a . n . ' M . 5 3 2 .
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zijne hoede toevertrouwde schapen meer en meer van hem.

Volgens de bepalingen der Trentsclie Kcrkvergadering

was elk huwelijk nietig, dat niet door den priester was

gesloten, en zij die dergelijke huwelijken aangingen straf-

baar.

In Friesland nu streed dit tegen de bestaande gebruiken,

daar èn volgens het oude Friesche recht de toestemming

van man en vrouw volkomen genoeg was tot het aangaan

van een huwelijk (*) , èn volgens liet Eomeinsche recht, dat

in het begin der 16 eeuw in Friesland als wet werd aan-

genomen , hetzelfde beginsel van kracht bleef. liet hof van

Friesland had tot hiertoe in hnwelijksgeschillen uitspraak

gedaan, en zich dan ook in 1569 verzet tegen de veror-

dening van den Aartsbisschop van Utreelit, om de bepa-

lingen der Trentsclie Kerkvergadering in Friesland te doen

afkondigen, daar dan bepaaldelijk in huwelijkszaken liet

gezag van het Hof zoude verminderd worden.

In de Instructie voor den nieuwen Bisschop gelastte

Alva nu, dat liet Concilium zoude gepubliceerd wor-

den (†) , en Cunerus , zeker niet weinig verheugd zijn gees-

telijken scepter in zijne diocese te kunnen zwaa.yen, door

als geestelijk rechter op te treden, en de koppige lieeren

van den Hove te dwarsboomen , vatte gretig de hem aan-

(*) Jurisjri-'udenïia Frisica, Tit. 84, Art. 1: » Dat is riaclit:
Dat ncy da riuchte^ so wirt dat aefte aUynne ïnitta consente, dat is
twyi'a menscha wiîla iu een , byghinscn , als mans ende wyffs." Ik
iieb niet geaarzeld deze bijzonderheden , die tot het rechte verstaan der
zaak Iioorea, te ontleenen aan het stuk van Mr. W. W. Buma, »Dcs
Bisschops eerste Gercgt," Vrije Fries, D. IX, bl. 173 vlg.

(f) ' Schoianus, Tsblinum, p. 107, .Art. 17.
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geboden gelegenheid aan, en den 9 February reeds werden

Alef van Aylva en Anna van Daarna voor 's Bisscliops

rechterstoel gedaagd. Dat de zaak opzien baarde, is licht

te begrijpen: de Bisschop greep in in de vroeger door het

Hof uitgeoefende rechten, en het waren twee jongelieden

uit de aanzienlijkste geslachten van Friesland die liet gold.

Des Bisscliops Procureur Fiscaal eischte dat het heime-

lijk aangegane huwelijk kerkelijk zou worden voltrokken,

en wegens de overtreding der Trentsche Kerkverordeningen

beide partijen eene boete van veertig goudguldens zouden

betalen.

Alef van Aylva stemde in het eerste toe, doeh verlangde

tijd van beraad voor het tweede; doch jonkvrouwe Anna

ontkende hardnekkig nooit noch immer een huwelijk te

hebben aangegaan, waarbij zij bleef volharden, en eischte

dat Alef een eeuwig stilzwijgen werd opgelegd, en hij haar

niet meer over hun huwelijk zoude verontrusten. Uit het

geding (*) blijkt ook ten duidelijkste, dat de Trentsche

verordening onbekend was althans aan Alef, daar ze niet

//dikwijls, en nog minder zeer dikwijls," in de kerk te

Sneek was uitgevaardigd of afgekondigd (f), en noch te

Sneek, noch te Leeuwarden of door geheel Friesland, zelfs

door de aanzienlijkste in waardigheid gestelde mannen, zoo

geestelijken als leeken, werd nageleefd.

Den 10 February deed de Zeer Eerwaarde Heer, zit-

(*) In zijn geiiccl medegedeeld door Mr. Buma, t. a. p. t l . 180—193.

(†) De üissehop zorgde evenwel dat na de uitspraak van dat vonnis
de afkondiging spoedig geschiedde. Zie Winsemius, llistor. p. 124,
van Huesseiij Historici Episcopatus Leovardiensis, p. 41.
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tende op den rechterstoel met zijne bijzitters, onder in-

roeping van den naam van Christus, uitspraak in het ge-

rucht makende geding, en leide aan beide partijen ecu

eeuwig stilzwijgen op, opdat zij elkander wederzijds later over

liet voormelde liuwelijksgeschil niet meer zouden veront-

.* rusten, lastig vallen of bekladden, of door anderen doen

;••' verontrusten, lastig vallen of bekladden.

Alzoo moest Alef van Aylva, hoe ook // gedrenkt met

de minne tot jonkvrouw Anna van Dekema," van haar

afzien, en beider levenslot liep voortaan uit een.

En welke vrucht mocht de Bisschop van zijne bemoeying

in dezen plukken ?

Deze zaak, zegt Gabbenia, // door dienze scheen de

hoogheid van 's Landes heeren Hoogen Eaad, die by Kaaiis

en Philips tijden kennisse nam van de houwlykx-zaakken,

te verminderen, en meede de lossigteid van jeugdige en

i| veeltyds ydele minnedriften te breydelen, [heeft] den Bis-

f schop, in den aanvang van zyne bedieninge, 's volkxhaat

| en walginge van zyn cloen op den lialze gclaaden, die, by

voortgang van tijd, tot breeder verwijderinge zijn uitge-

borsten."



B I J V O E G - S E L .

Aangaande de ia deze zaak betrokkene personen is door

het kier medegedeelde stuk eenig meerder liclit verspreid,

waardoor hunne identiteit volkomen kan bevestigd worden.

Scliotanus zegt in zijne Geschiedenis (*) dat //'t Eerste

vonnis des nieuwen Bisschops is geweest over een Houwe-

lijcks sake tusschen een Grietman ende een Edel Juffer,"

en ontleende dit zeker aan Winsemius, die ruim een halve

eeuw na liet gebeurde schreef, en Alef van Aylva //nobi-

leiii quendam, et in dignitate praetoriâ constitutum"

noemt (†). Winsemius dwaalt echter in zooverre, daar

onze Alef eerst in 1573 Grietman werd (§). Sminia,

Grietmannen, zegt van hem (**), zonder opgave van bron:

//Door de verandering der zaken (in 1580) moest hij naar

Grol in Gelderland vlugten, en is aldaar in 1582 gestor-

ven." Mr. Buma schijnt die vlucht eenigermate in twijfel

te trekken, daar liij zegt: //Onder de in 1580 ingedaagden

komt hij evenwel niet voor."

Die twijfel bleek waar te zijn, en de door mij op het

Archief gevondene stukken logenstraffen dan ook liet door

Sminia medegedeelde. Daaruit blijkt dat Aylva nog in

(*) BI. 75G.
(†) Hiiitor. p. 121,:
(0 Verg. 31 r. Punua, î. a, p., W. 200 vlg.
(**) BL 48.
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1581 Grietman wäs. Ik laat er' liier den korten in-*'
houd van volgen:

1) 1579 Request voor Alepli ván Aluwa, als Grietman van

ïetr . Ferwerderadeel, aan den Hove van Eriesland, verzoe-

kende uit de gijseling .ontslagen te worden, waarin hij

gehouden wordt wegens de onbetaalde rest van een

omslag, met belofte binnen 14 dagen gemelde som

te betalen.

2) 1579 Quitantien van Hero van Burmânia, Ontvanger G'e-

j e ] j r neraal van Friesland , aan Alepli van Aylva voor het

ontvangen van verschillende sommen ter vermindering

van den achtsten penning op de floreenrente omgesla-

gen en bij den Hove van Eriesland uitgeschreven den

29 November 1578.

Adidem van 8 en 13 Maart, 2 en 6 Mei, 18 en

20 July.

3) 1579 Extract uit het recesboek van Ferwerderadeel, be-

26 Mrt.i ieizenc[e ^at Albertus Svolles van wegen Sytze Hom-

mesz. impetrant op en jegens Syurdt Pïetersz. en Rit-

sohe Ritsches dochter, echte lieden, is gecompareerd

over het schuldig zijn van 50 guldens, met vonnis

dat gedaagde voorzeide som zal moeten betalen, en

concessie aaii Aleph van Aleva om deze sententie te

doen executeeren.

4) 1579 Rekening met bijgevoegden brief van den kleerma-
2 S •âpr 'ker Laurens Adams te Leeuwarden aan Aleph van

Aylva, Grietman van Perwercleradeel.

5)1579 Citatie van Frans van Eysinglia, Raad in den Hove
SS July.
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van Friesland, aan Aleph van Aylva, Grietman van.

Ferwerderadeel, als erfgenaam van Aleph Siurdtz. van

Aylva, zijn oudervader, om voor hem te compareeren,

ten einde gehoord te worden in de zaak hangende

tusschen Aylva en Syrck van Doonya te Bilgaerdt.

6) 1579 Aleph van Aylva, Grietman van Ferwerderadeel,
Nov*

verkoopt aan Broer Eeynsz. Hoytema te Oldegha eene

jaarlijksche rente van 14 goudguldens, gaande op en uit

zijne zathe te Witmarsum, Syboltsma genoemd, voor

de som van 200 goudguldens door Hoytema 7 Dec. 1576

reeds betaald.

7) 1580 Citatie van Aleph van Aylva, Grietman van Fer-

0 J™y-\verderadeel, Andries Kempesz. Blecma en EienckWil-

lemsz. Secretaris, aan de gemeene crediteuren van

Syurdt Pietersz. te Hallum, op Ansck Feitzma en Heyn

Heynsz. om den 33 Juny te compareeren te Ferwerd

ten huize van Bienck Andriesz. om den boedel van

Suyrdt Pietersz. te regelen.

i) 1580 Baar tussclien Aleph van Aylva, Grietman van Fer-

iO N°v-werderadeel , en Tyepke Saekesz. te Ferwerd.

)) 1580 Latere rekening van den kleermaker Laurens Adams
s- d - te Leeuwarden aan Aleph van Aylva, beginnende 24

Nov. 1578 tot in 15S0.

0) 1581 Eequest van Aleph van Aylva, Grietman van Fer-
ran. enwei.jera[[eei a a n ( ] e E u o v e v a n Friesland, nopens de
Febr.

borgstelling, met verzoek, dat niet alleen hij als ont-

vanger van voornoemd deel borg zou behooren te stel-

len aan den Eentmeester Generaal, gelijk geschied

was, maar ook de dorpsontvangers der Grietenij, met
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appointement en bijlagen van 11 en 31 Jan. en 1

Febr.

11) 1581 Overdracht van Kempe Syuerdtz. te Nykerk aan

'Hette SittMesz. van 16 daalders, die Aleph van Aylva

hem schuldig was voor een tiruiu bles merrie paard.

12) 1581 Uuitantie van Aleph van Aylva aan Hette Sitzes
e r 'voor de som van 242 pond, 1 stuiver, gedeeltelijk met

geld betaald, gedeeltelijk met een merrie.

13) 1581 Nader request van Aleph van Aylva, Grietman van

Ferwerderadeel, aan den Hove van Friesland, nopens

de borgstelling der dorpsontvangers, met appointement

van 21 Febr.

14) 1581 Specificatie van hetgeen Eienck Andriesz; toekomt

' van den Grietman Aleph van Aleva met nog een aan-

gehechte dergelijke specificatie, meest van gedane ver-

teringen.

Uit no. 5 blijkt, dat Aleph Siurdtz. van Aylva de

oudervader van onzen Aleph was.

In het Stamboek, D. I , bl. 7, wordt in do vijfde gene-

ratie Alef van Aylva gevonden, zoon van Sjoerd Aylva.

Deze huwde met Bauck Hans-Douwesd. van Offenliuizen

en verwekte bij haar negen kinderen, waaronder ook een

met den naam van Alef, welke evenwel de Grietman niet

geweest kan zijn. In de zevende generatie komen drie

Alefs voor: 1°. de zoon van Epe van Aylva, den vijfden zoon

van Alef Sjoerds, die jong is gestorven; 2°. de zoon van den
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reeds genoemden Alef, zevenden zoon van Alef Sjoerds,

mede jong gestorven. Geen dezer twee zal dus de hoofd-

persoon van liet verbroken huwelijk geweest zijn. Doch

de oudste zoon van Alef Sjoerds van Aylva heette Sjoerd en

trouwde met Hansek van lliddema, uit welk huwelijk zes

kinderen geboren werden, waarvan de zesde en jongste

naar zijnen oudervader (grootvader) Alef genoemd werd.

Hij had den bijnaam van den kleine en moet wel de be-

doelde persoon geweest zijn.

In het door ons medegedeelde stuk wordt Beyme Koerda

de oom van Alef genoemd. In het Stamboek , I , 8 en 310

wordt een Bave Fredriks van Boorda genoemd, die trouwde

met Feyck j de jongste dochter van Alef Sjoerds van

Aylva,- en dus de oom van Alef van Aylva, den kleine was.

Dat eindelijk Alef van Aylva, de minnaar van Anna

van Dekeiná en de latere Grietman , een en dezelfde per-

soon zijn, blijkt uit de handteekening onder het door ons

medegedeelde et uk en die onder no. 6, welke nagenoeg

gelijk zijn.

De gissing, door Mr. Buma gemaakt. (*), dat Anna van

Pekema waarschijnlijk eene der tien kinderen van Sicke

Dekeinä en Luts Liaukema was , is de ware. Als zusters

van Anna worden opgegeven Eedwyr (Var. Edwyr) (†), Luts

(*) Trijë Fries, t". ?,. p. bl. 19G vlg.
(I) Pe bekende Frîcsche vrouwcmiaam Idwer. Bij den îdnderdoop

tverd tot richtsnoer genomen cen Loeksfccn, tot titel voerende: Ilituale
Tiomani'Aii confraciiim et ctbbrecïahnii in itsum saccrdoiuvi; gui ad
renwiâ el pcrlcidosa ïoca svj/mde co/jmtlur exciirrere. Acct'sserunt ad
fineni nomina JIüllandorwL et Frlsonum accunwiüdata fiomiráùiis smic-
toniTü, qai in ecclesia celeùranttir: adiunctis plerv.mque eorum festis.
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en Ymck. In liet Stamboek, D. I , bl. 90, worden in de

zesde generatie de beide laatsten genoemd. Luts, het no-

gende kind, trouwde met Minne Bottes van Eminga tlioe

Jarla, testeerde in 1595 en overleed in het kraambed.

Ymck van Dekema is driemalen gehuwd geweest en over-

leed 13 January 1823. De eerstgenoemde komt In liet

Stamboek onder de kinderen van Sicke van Dekema en

Luts van Liauckatna niet voor.

Aylva stelt Anna voor Mr. Ja.cob Croenenburcli aan

haren oom Sohelte Liauckema te zenden. Deze was de

broeder van hare moeder, woonde nog in 1571 op Liauc-

kama, doe.li bleef den koning van Spanje getrouw en ver-

liet zijn vaderland omstreeks 1575 (*). Voor de derde

maal huwde hij met Jel van Dekema , de dochter van Jarich,

een van Sicke's broeders , en was dus ook volle neef van

Anna, zoo hij toen reeds met Jel gehuwd was. Hij stierf

op H. Sacramcntsdag 1579.

Mr. Idzard Sickingha, Baadsheer in het Hof van

Friesland , zou door Alef van Aylva belast worden naar heer

Julius van Dekema te gaan, en deze Julius of Jirw was

de broeder van Jel. Waarschijnlijk is liet dus, dat Liauc-

kama toen reeds met liaar gehuwd was, en Juw, Liauckema's

zwager, ten gunste van het huwelijk moest bewerkt wor-

den , om later op zijne zuster en zijnen zwager invloed te

kunnen uitoefenen.

Antverpiae, et prostcmt Amstelodami ajoitcl îlersdes Hermcmni Aaltsz.
1726. Gum 'permïssii superior HM. Daar staat op: Idtccr. f. S.
ïduberta Conjngata. 8 May. Edtnrarda.

Zie Wülcms, Bel-g. Mus. V, -113.
H Zie Slamö. T). I I , bl. 1CS.
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Met hetzelfde doel zou Beyme of Bave van Boorda,

Alefs oom, gezonden worden naar Douwe van Koorda, zijns

broeders zoon en Anna's oom, daar hij met Trijn Sickesd.

van Liauckama was gehuwd. Deze Trijn was mede eene

zuster van Sclielte van Liauckama (*),

Bovengenoemde Douwe van Boorda had van de zijde van

Anna de trouwpenningen in handen van het gerecht te

Sneek doen stellen, en het is dus zeer waarschijnlijk, dat

hij als voogd, over zijne oudeiiooze nicht voor hare belangen

bij liet gerecht van Sneek opkwam.

Mr. Buma voegt hier nog bij :

// Deae Anna van Deeckema is, doch waarschijnlijk vele

jaren later, gehuwd aan Jan (Wijbrens) Hermana, toen

weduwnaar van Wombck (Bottes dr.) van Eininga. Dit

huwelijk schijnt echter kinderloos gebleven en Jan Her-

mana al ras overleden te zijn. Immers in het testament

van Menno van Eminga tlioe Jarla , Weduwnaar van Anna's

zuster, Luts Dekema, van den 12 Februarij 1598, be-

spreekt hij aan Anna van Dekema, zijns zaligens wijf zus-

ter , // om haar goede getrouwe diensten , lange huishou-

dinge en bijwoninge ," al zijne goudene ketenen en kleinoo-

dien en een stukje land te Jellum , en tevens dat zij nog

een jaar lang na zijn dood Jaeiia Saté , State en landen

(te Wetseus) met alle bijbeliooren gratis zal in gebruik

houden. Anna overleed in 1616. Welligt was't gebeurde

met Alef van Aylva niet zonder invloed op haren voor-

melden levensloop gebleven."

Tot opheldering diene nog, dat àejiorúegloeser, oorspron»

(*) Siami. Di I , 61. 310, 311,;
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kelijk Portiigaloiser, eene Portugcesche munt was, die

ongeveer de waarde van twee gulden zal hebben gehad;

dat de golden dulhele reael ruim zes gulden zal hebben

gegolden, terwijl de Engheloü of Angelol, een Engelsche

gouden munt, ruim drie gulden waardig was. Zie de inunt-

placaten van 23 Maart 1552 en van 25 January 1554 in

het Charterboek, I I I , 296 en 326. Bij een later placaat

van 25 October 1576 (Charterboek, I I I , 1073) zijn de

gouden en zilveren munten verhoogd, en de waarde be-

paald in guldens en stuivers.
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t e g e n o v e r den H e r t o g ¥ a Ë AIva.

Naar mijne overtuiging bestaat er voor iemands goede |

naam geen ongelukkiger positie dan die , welke een gevallen

heilige inneemt, van welke men, na dat men zicli jaren lang

in zijnen lof lieei't vermeid, ontdekt, dat toch vlekken, ja ]|

donkere vlekken zelfs zijn karakter ontsieren; van wien men j

moet bekennen , dat al de epitetha ornantia van voortreffelijk, il

verstandig, edel e t c , hem vroeger gegeven, niets anders '

zijn dan een e reusachtige hyperbole, vo uitgesproten uit ge- '

brekkige kennis van of opzettelijke blindheid voor klaar- i'

blijkelijke feiten. Wie altijd als een ordinair menseh, niet |

bijzonder braaf en ook niet bijzonder slecht, heefi te boek \

gestaan, zal niet ligt in de schatting van het nageslacht \

tot een monster afdalen; wie door de geschiedenis als een {

ellendige fielt is gebrandmerkt, vindt ligt later nog

iemand, die tracht aan te toonen, dat men de duivel ook al

te zwart kan afschilderen. Maar wanneer van iemand, die

steeds is gehouden voor een echten //liefhebber en bemin-

naar des vaderlands," wanneer van zoo iemand blijkt, dat

hij zicii bij deze zijne liefhebberij ook wel degelijk door

eigen belang liet regeren dat hij veel heeft gedaan, of

îiever tot veel heeft medegewerkt, waarmede dat vaderland alles

behalve gediend was, wanneer zoo iemand (sit venia verbo)
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afvalt, dan is in den regel de blaam nog krachtiger dan

de lof, die liem vroeger ten deel viel; dan is zijne zedelijke

reputatie onherstelbaar bedorven. Dat lot heeft onder vele

anderen ook eenigermate onzen beroemden Viglius Ab

Aytta getroffen. Over dezen man schreef prof. Star Numan

voor 40 jaren een e lofrede, welke eindigde met de woorden :

//Zoo iemand was Viglius van Aytta, die door de voor-

zienigheid in die tijden schijnt geplaatst te zijn, opdat hij

een leidsman zou wezen voor zijne tijdgenooten , welke hen

veilig door alle gevaren kon voeren , en een voorbeeld van

vele deugden voor het nageslacht, dat hij als ten spiegel kon

strekken." Toch was die man (het is naderhand gebleken)

alles behalve een leidsman van zijnen tijd, maar werd in

tegendeel door zijnen tijd gedomineerd. De teekening, door

Motley van hem gegeven, vormt met die lofrede en zoovele

anderen een scherp contrast, en evenwel is er te veel waars

in , dan dat niet velen genegen zouden zijn om Motley's

vonnis te onderschrijven , dat men op het gedrag van den

aanzienlijken Fries niet anders dan met minachting kan

neerzien; dat zijn uiterlijk welvoegelijk en kiesch gedrag

zelfs nog aanstootelijker schijnt, dan de eigenlijke dartel-

heid des moordenaars. Er is veel waars (zeg ik) in de

teekening van Motley; maar is het geheele beeld toch wel

juist? Zou het ook voor Motley niet nuttig geweest zijn ,

zoo hij de les van van Ommeren, ook al een levensbe-

schrijver en lofredenaar van Viglius, in het oog had ge-

houden , dat de mensch een kunstig afdruksel is van de denk-

wijzen van anderen, vervuld van hunne vooroordeelen en

die van zijnen tijd! Motley houdt bij zijne portretten van

8
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sterk geprononceerde kleuren; zijne schildering van Ktáei

V bewijst het; zou hij aan dezen lust in dezen ook wat al

te veel bot gevierd hebben? Een interessant vraagstuk,

vooral ook voor de bewoners van een gewest, waar men

eenmaal aan Viglius van Aytta den eernaam van Vadeï

des Vaderlands gaf.

Moeijelijk is het voorzeker , hierin een beslissend oordeel |

te vellen: veel is er noodig , om als advocaat voor onzen )

landgenoot op te treden, waar het openbaar ministerie door

een man als Motley wordt waargenomen. Zulks is geens- .,

zins liet doel van deze weinige bladzijden. Ik wensch slechts ,

kortelijk Viglius te schetsen in een tijdvak van zijn leven,

dat niet het minste stof zoowel tot lof als tot blaam aan-

leiding heeft gegeven; met vlugtige trekken wensch ik voor i

de oogen mijner lezers te stellen den geleerden Jurist

in zijne betrekking tot den man van liet zwaard bij uitne-

mendheid , den hertog van Alva. Noch het geven van j

eene apologie, noch het stellen eener acte van beschuldi- 1

ging is daarbij mijn doel; hoe men, naar mijne beschei-

dene meening, uit een onpartijdig standpunt het gedrag

van Aytta in die dagen beoordeelen moet, wenschte ik, salva

meliore opinipne, op te geven. '

Wat de volksliedjes al spottende reeds lang hadden ver- '

kondigd: j

//Want de Duc van Alve j

Zal U met zijnen zalve j

Bestrijken alsowel" {

was eindelijk waarheid geworden. Alva bevond zich in de

Nederlanden, om die eens eindelijk te regeren, zoo als Filips \
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ze geregeerd wensclite te zien en hij was gekomen, verge-

zeld van 10,000 man keurtroepen, wien niets ontbrak, zelfs

niet eene geordende brigade van 2,000 ligtekooijen, //dont

400 à cheval, belles comme des princesses." Het voorspel

was afgespeeld; de groote tragedie zou beginnen. Schreef

ook Yiglius aan zijpen vriend Hopperus, dat allen de voor-

zigtigheid ejt^gematigdlieid van den hertog vereerden, het

algenwcïf dacht er eenigzins anders over. Yiglius had dan

.—-sok zelfs vóór de komst van den hertog geschreven, dat

elk een afschrik had van den te verwachten Spaanschen gast.

De inhechtenisneming der graven van Egmond en

Iioorne toonde maar al te duidelijk, wat men van den

nieuwen landvoogd te wachten had. Weldra zou dan ook

die beruchte regtbank in het leven treden, door Alva bij

voorkeur //de raad van zijne excellencie" genoemd, in de ge-

schiedenis als //raad van beroerten" bekend, door de volks-

stem als bloedraad geteekend, Eenige dagen na de in-

hechtenisneming van Jjgmond en Hoorne vindt men bij

4-lva eenige voorname mannen bijeen. Daar was Noircar-

mes, de beul van Yalenciennes, Barlaymont, de vertegen-

woordiger van het principe der loijaliteit, tot fanatisme

gedreven; daar bevond zich Louis del Eio, de secretaria

van Alva, door hem uit Spanje medegenomen, die het weldra

toonde, dat hij , gelijk een goed secretaris past, geheel van

den geest zijns meesters doordrongen was; daar vinden wij

eindelijk ook Viglius van Aytta, president van den ge-

heimen raad en van den raad van state. In deze verga-

dering vertoonde Alva zijnen lastbrief, en deelde mede,

dat hij gekomen was , om de bewerkers der voorafgegane

s *
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beroeringen voorbeeldig te straffen. Welke regtbank van

hunne misdrijven moest kennis nemen, welke proces-

orde men bij hunne vervolging moest in acht nemen,

ziedaar het vraagpunt, waarover hij als vreemdeling door

de aanwezige Nederlanders wenschte ingelicht te worden.

Viglius gaf te kennen, dat de geheime raad, het hof

van Mechelen en de hoven provinciaal te zeer met werk-

zaamheden overladen waren, om hun dezen nieuwen arbeid

op te dragen, en dat liet dus beter was om eenen bijzon-

deren raad te vormen, *te zamen gesteld uit de vroedste

en bekwaamste mannen des lands." De meenin°' van Vio--

lius vond bijval en werd aangenomen. Alva verklaarde

zich zelf tot voorzitter van den op te rigten raad en koos

tevens de leden, die hem in zijn werk zouden bijstaan, bij

welke keuze hij, voor zooverre de Nederlanders betrof,

door Yiglius werd bijgestaan. Deze trad de raad van be-

roerten in het leven.

Deze feiten laten zich voorzeker niet ontkennen. Wat

op de vergadering bij Alva is voorgevallen, blijkt uit

de bekentenissen van del Eio, afgelegd in 1577, nadat

hij in handen der Nederlanders was gevallen; dat Viglius

een grooten invloed had op de zamenstelling van den raad,

voor zooverre de Nederlanders betreft, die er zitting in

namen , blijkt uit zijne eigene brieven aan Hopperus, wien

hij met ronde woorden betuigt, dat op zijne voordrao-t

eenigen door Alva tot leden dier raad benoemd waren.

Hij zelf had intusselien wel gezorgd, dat hem die eer niet

te beurt viel. //Dat niemand uit den geheimen raad in het'

nieuwe collegie is opgenomen , (zoo schrijft hij aan Hop-
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perus) is hoofdzakelijk op mijn aanraden geschied, (ego

potissimum auctor fui), daar ik reeds in vier der voor-

naamste staatsligchamen zitting heb." Elders beroept hij

ziek Weer op zijnen geestelijken stand, die hem het zitting

nemen in een crimineele regtbank verbood. Kortom, dui-

delijk blijkt het, dat hij alles heeft aangewend om van de

gevaarlijke eer van het lidmaatschap verschoond te blijven.

Wat znllen wij van deze dingen zeggen?

Het is opmerkelijk, dat vroegere lofredenaars van "Viglius

in den regel zich van deze omstandigheden afgemaakt

hebben door er zeer eenvoudig het stilzwijgen over te bewa-

ren. Waar zij de verhouding van Viglius tegen over Alva

schetsen, wordt alleen gewaagd van de tegenkanting, die

de invoering van don tienden penning van de zijde des

eersten ondervonden heeft. Welke vroeger de verhouding-

was tusschen den hertog eti den president, welken invloed

deze toen op den gang der zaken uitoefende, hiervan wordt

niets gezegd. Deze manier van verdedigen is gemakkelijk

doch weinig afdoende; zij is in allen gevalle af te keuren,

wiint de waarheid is meer waard, dan het feit, dat Fries-

land een zijner zonen meer een groot man kan roemen.

Ons gewest heeft zoovele wezenlijk flinke mannen opge-

leverd, dat wij niet à tort et à travers, eene eens geves-

tigde reputatie behoeven te h andhaven. Men kan echter

in dezen ook een te streng vonnis vellen. Vigiius (men weet

het) was een ijverig katholiek en een streng legitimist.

Men kan zijne gevoelens in dezen niet deelen, maar wie

gelooft aan de opregtheid zijner overtuiging, kan hem daar-

om niet veroordeelen. Dat nu die overtuiging opregt was,
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îs naar mijne meeiiing wel als zeker aan te nemen. î)e

man die aan keizer Karel V schreef: //ÏSTec nos aliud docere

aut profiteri fas est quam quod tibi tuisque majoribus

placuit, quum cæsarii juris studiosi censcamur (wij moeten

niets vreten noch onderwijzen, dan wat aan u en uwe voor-

ouders heeft behaagd, daar wij voor beoefenaars van liet

keizerlijke regt te houden zijn)," die man is zich zelf in dit

opzigt steeds getrouw gebleven. //Si caesar dissentit non inihi

est majestati resistere:" dit was de leus van zijn geheele

leven.

Men beeft zich wel eens beklaagd, dat Klips I I , irien

Viglius op last van Karel V met de gebruiken en be-

hoeften der Nederlanden had bekend gemaakt, niet meer

van de lessen zijns leermeesters heeft geprofiteerd, daar bij

dan zeker in een en meer vrijzinnigen geest zou hebben ge-

regeerd. Niets is minder juist dan dit. Toen Filips pas

de regering der vereenigde Nederlanden had aanvaard, was

hij Yiglius veel te liberaal. Men moet erkennen, in dit

opzigt lieeft de leerling den leermeester later weinig stof

tot klagen gegeven. In den beginne echter vond o. a. het

toen ernstig' gemeende plan van Filips, om den raad van

state wezenlijk deel aan het bestuur te doen nemen, bij hem

enistigen tegenstand, zoo zelfs dat hij er aan dacht om

zijne betrekkingen neder te leggen. Wij kunnen dus ge-

rustelijk aannemen, dat Viglius een oprcgt voorstander der

absolute regeringsvorm was; trouwens de meeste beoefe-

naars van het Komeinsche regt, wien de codificatie van

Justinianus meer aantrok dan het verwarde mengelmoes

van feudalc instellingen, priviligien en costumeii van Inm
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eigen land, waren liet met hen. Dat hij tevens ijverig

katholiek was, valt bovendien niet te betwijfelen. Wel bestaat

er een geheim rapport uit Brussel, aan Klips van 1564,

waarbij liij o. a. ook van ketterij werd beschuldigd; daar

van hem gezegd werd, dat al was hij in schijn, een goed

katholiek, toch zijne geneigdheid om de afvalligen in ge-

nade weer aan te nemen, hem verdacht maakte, terwijl,

zoo men maar een onderzoek krachtens formele orders kon

in liet werk stellen, men zeker ernstige feiten ten zijnen

laste zou ontdekken, doch bij het bespiedingsstelsel van

ïilips I I was het bijna voor niemand mogelijk om zijn

geheele leven buiten de beschuldiging van ketterij te blij-

ven. Men vergete tevens niet, dat hij in 1564, schoon

schijnbaar met de landvoogdes in de beste verstandhou-

ding levende, inderdaad reeds bij deze in ongenade was

gevallen. Hi j , die verklaarde, dat hij liever met al de

kerkvaders en de gansche roomsehe kerk wilde dwalen,

dan naar liet oordeel van een ketter, de waarheid te be-

lijden, mag zeker niet zonder duchtige bewijzen van hete-

rodoxie verdacht worden. Hoe hij over de nieuwe leer in

het algemeen en over de regten liarer aanhangers in het

bijzonder dacht, blijkt telkens zonneklaar uit zijne brieven

aan Hopperus en in het bijzonder uit een zeer merkwaar-

digen brief, waar hij de vraag behandelt of eene « domes-

tica libertas religionis," eene vrijheid van godsdienst niet

van godsdienstoefening binnenshuis, zou kunnen worden

toegelaten. Als ieder binnenshuis mag gelooven wat hij

"wil, (zegt hij) dan zullen wij de oude lares en penates te-

rug krijgen en er zullen slechts weinigen gevonden worden,
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die zich in de schaapskooi van Christus Zullen laten in-

sluiten. Die in dit opzigt met hem van gevoelen ver-

schillen , acht hij ab atheismo non valde alieni. Bekrom-

pen geredeneerd : zal men Zeggen, maar ik vermeen ook,

dat de handelingen van zoo iemand, als die van een be-

krompen mensch moeten beoordeeld worden. Was Viglius

een legitimist pur sang, was hij ijverig katliolijk, hij was

echter geenszins de man van geweldadige maatregelen. De

overkomst van den koning zelven, ten einde de zaken hier

te regelen, die had hij gewensclit, als iets hetgeen meer

tot stand kon brengen dan 5000 soldaten; daarop had hij

aangedrongen met al de kracht zijner welsprekendheid in

bijna iederen brief, die hij aan Hopperus schreef. De over-

komst van Alva, had hij bestreden en als verderfelijk af-

geschilderd, al was het hem aangenaam, dat, toen tot die

overkomst was besloten, zijn neef Hopperus zijn best deed

om hem bij den toekomstigen landvoogd in een gunstig

daglicht te stellen. Dat was misschien laf, doch niet ieder

is tot martelaar geboren, en diplomaten zeker in den regel

wel het allerminst. En Alva kwam, hij kwam voorzien

van eenen koninklijken lastbrief, en was het wonder, dat

Viglius, die steeds gewoon w as om de bevelen van zijnen

souverein onbepaald gehoorzaamheid te betoonen, zich daar

voor boog. Hij kwam om de schuldigen aan de jongste

ongeregeldheden te straften , en een minder ijverig catholiek

dan Viglius was, kon van oordeel ziju, dat hetgeen tijdens

de beeldstormiug had plaats gevonden, niet ongestraft blijven

moest.

Dat hij de oprigting van een bijzonderen raad , om oyer die
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misdrijven te vonnissen, bewerkt heeft, kan niet weersproken

worden, doch nergens is het bewijs, dat hij eenigzins vooruit

zag, hoe die raad van beroerten zou worden, wat zij geworden

is , een bloedraad. Alva had zich nog niet geheel in zijn

waar karakter vertoond; nog na de gevangenneming van

Egmond en Hoorne, had hij betuigd hoe hij vurig hoopte

. dat hun onschuld bewezen mogt worden, zoo vurig als of

I het zijn eigen broeder gold. Een oud en volleerd staats-

| man als Yiglius, moge hierdoor niet geheel misleid zijn,

> doch hij behoeft toch daarom niet al de geveindsheid door-

j zien te hebben van den man, die te gelijker tijd schreef;

j //Het is geenzins zijner majesteits doel om het bloed zijner

'I onderdanen te doen vloeijen, gelijk ook ik zelf van

| nature weinig geneigdheid daartoe hebbe." Yiglius heeft

f inderdaad invloed op de zamenstelling van den raad uit-

i geoefend, doch de mannen die hij had aangewezen, z. a.

Adrianus Nicolai, kanselier van Gelderland, Jacques

; Martens, president van den raad van Vlaanderen, Pierre

J Asset, president van den raad van Artois, waren inder-

daad mannen, over wie hij zich volstrekt niet behoefde te

schamen. Zij toonden dit door, toen Alva hen trachte te

gebruiken als machines voor zijn beulenwerk, zich aan de

werkzaamheden van den raad, waar zij toch niets konden

Tiitrigten, te onttrekken.

Dat in den raad overigens mannen als de Spanjaarden

del Eio en de Vargas zitting hadden, kan zeker niet aan

Viglius worden geweten, die aan beiden en vooral aan

den laatste (zijne brieven getuigen dit) eenen opregten haat

toedroeg. Hetzelfde was het geval met de organisatie van
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de wijze, waarop die raad zijn regtspraak zou uitoefenen.

Die organisatie was zeker vreemd. Alva had aan de

leden slechts eene raadgevende stem toegestaan en zich

zelven liet uitsluitend regt van uitspraak voorbehouden, in

de eerste plaats omdat hij door de leden, welke hij niet

kende, vreesde bedrogen te worden, en in de tweede plaats,

omdat regtsgeleerden alleen op bewijs vonnis vellen, en

staatszaken zich niet naar hunne wetten laten beoordee-

leu. Blijkt ook uit die eerste reden niet, dat Al va zelf

de mannen, die Viglius hem had voorgedragen, niet als

dienstig voor zijne oogmerken beschouwde? Nergens blijkt

echter, dat Viglius tot eene dergelijke organisatie heeft

medegewerkt; onverholen geeft hij integendeel te kennen,

dat de Spaansche opvatting van het strafregt hem tegen

de borst stuit; zonder schroom openbaart hij zijn misnoe-

gen , dat juristen als de Vargas meer gelden , dan werke-

lijk bekwame mannen.

Dat Viglius moeite gedaan heeft, om niet in den raad

van beroerten opgenomen te worden, kan men hem naar

mijne meening niet zoo bijzonder ten kwade duiden. De

reden, die hij opgaf', dat hij o verhoopt was met bezigheden,

was waar, al daalde ook later de invloed der staatsligcha-

men, waarin hij zitting had, tot nul. Meermalen had hij

reeds op verligting van zijne taak, ja zelfs op ontslag"

uit al zijne betrekkingen aangedrongen; in elk zijner brie-

ven verzoekt hij om de overkomst van ï isnacq, die hem

zou opvolgen als president van den geheimen raad. En al

ware Viglius niet genoodzaakt geweest om elke vermeerde-

ring zijner werkzaamheden van de nand te slaan, kan men
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hem liet daarom euvel duiden, dat liet lidmaatschap van

eenen raad hem niet toelachte, wiens taak liet zou zijn om

de schuldigen aan de jongste ongeregeldheden te straffen.

Steeds was hij de voorstander, ja de vertegenwoordiger van

het beginsel van gematigdheid geweest; toen het tegenover-

gestelde principe zegevierde, onderwierp hij zich, zoo als

van een voorstander van het absolute gezag, gelijk hij

was, kon verwacht worden; doch niets is natuurlijker, dan

dat hij zicli op alle mogelijke wijzen zocht te onttrekken

aan eenen werkkring, waar juist het tegenovergestelde zou

worden in toepassing gebragt, van hetgeen hij steeds als

goed en wenschelijk had aangeprezen.

Viglius moge dus bij de oprigting van de raad van be-

roerten geen rol vervuld hebben die hem tot eere ver-

strekte, hij moge door de oprigting aan te raden van eene

dergelijke onwettige regtbank, die op geen enkelen regts-

grond steunde, getoond hebben hoe luttel de privilegiën

van steden en provinciën bij hem in tel waren, de onpar-

tijdigheid gebiedt tocli om te bekennen, dat met het oog

op zijnen tijd, zijne omgevingen zijne begrippen, zijne han-

delwijze verklaarbaar is, en dat zij zeker niet verdedigd,

maar toch in vele opzigten vergoelijkt kan worden.

Niet lang zou intussclien de vriendschap tussclien "Vig-

lius en Alva duren. Slechts eenmaal zag zicli de hertog

gedrongen om zijnen lof bij Eilips te verheffen, en ook clit

was helaas bij eene gelegenheid, die onzen landgenoot alles

behalve tot eere verstrekt. Yiglius wist namelijk aan Alva,

tot diens groot genoegen, te bewijzen, dat liet beroep,

door Egmoud en Hoorne gedaan op de statuten der orde
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van het gouden vlies, aan liet regtsgeding dier graven geen

hinderpaal in den weg legde. Op welke argumenten de

geleerde jurist deze redeneering grondde, is onbekend;

misschien dat hij, de beoefenaar van liet Eomeinsohe regt,

zich met een beroep op de 1, 3 en 4 O. ad legem Juliam

majestatis er van afmaakte, quum in hujusmodi re con-

victus minime quisquam privilegio dignitatis alieuius a

strictiore inquisitione def'endatur. Op den duur liepen

echter de beginselen van Yigllus en Alva te zeer uiteen.

Toen het gansene land een groot slacütliuis scheen; toen

de raad van beroerten dagelijks tallooze doodvonnissen uit-

sprak , begreep ook Viglius, dat dat ligchaam, door hem in

het leven geroepen, een geessel voor de Nederlanden ge-

worden was. Wel stelt Mj ons ook thans nog te leur,

wij hadden krachtiger optreden tegen Alva's tyrannie kun-

nen eischen van den man, die, ofschoon zijn opvolger

Tionacq eindelijk het voorzitterschap van den raad van

state van hem had overgenomen, toch op uitdrukkelijk be-

vel van ïilips president van den geheimen raad gebleven

was en ook nog steeds den titel van praesident van den

staatsraad bleef behouden. Viglius hield er echter niet

van (zoo schreef hij zelf aan Hopperus) om den hertog te-

gen te S23reken. Toch beklaagde hij zich aan dezen, dat

men met te groote strengheid te werk ging; toch spreekt

hij in zijne brieven telkens van den haat tegen de Spaan-

sclie regering, die de wreedheid des liertogs noodzakelijk

moest te weeg brengen. Dit aan Hopperus te schrijven was,

niettegenstaande den vertrouwelijken aard hunner briefwis-

seling, niet zonder gewigt, ja zelfs niet zonder gevaar,
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want deze was wel de vriend en neef van Yiglius, maar

tevens de geheime secretaris van koning Mlips, zoodat

wat aan hem geschreven werd, ook voor dezen niet ver-

borgen bleef. De klagten over Alva's wanbestuur worden

steeds luider en luider, al moeten wij het ook afkeuren,

dat zij zich steeds tot algemeenheden bleven bepalen, dat

wij mimmer iets bespeuren van een flinken, cordaten stap ten

voordeele van bepaalde personen , waartoe het hem anders

toch wel niet aan aanleiding ontbrak, al was het maar al-

leen ten opzigte van de ongelukkige Friesche edelen, wier

omstandigheden hem zeker niet onbekend waren, daar liij

in zijne brieven er bij herhaling gewag van maakt. Vig-

lius was het intusschen, die het eerst de noodzakelijkheid

van eene algemeene vergiffenis betoogde, wien liet ook door

Alva werd opgedragen, om daarvoor eene formule zamen

te stellen. Dat die formule door Alva als veel te zacht

werd verworpen, of liever zoo zeer gewijzigd en misvormd,

dat zij geheel iets anders werd, dan zij primitief was, be-

hoeft wel geene verwondering te baren. Het blijkt zeker

zonneklaar, dat het plan van Viglius nog al vrij wat ver-

schilde van die parodie op eene vergiffenis, die later wer-

kelijk is afgekondigd, en tevens dat toen reeds de verhou-

ding tusschen hem en Alva alles behalve vriendschappelijk

was. Viglius had namelijk van de door hem geconcipi-

eerde formule copie aan Hopperus gezonden; doch toen hij

ze aan den hertog had medegedeeld, viel ze zoo weinig in

de smaak van dezen, dat Viglius in aller ijl een brief nan

zijnen vriend schreef, met verzoek om toch vooral het hem

medegedeelde geheim te houden, daar het den hertog zeker
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yoistrekt niet zou bevallen, zoo hij vernam., dat iemand

van een stuk kennis droeg, dat in dier voege tegen zijne

zienswijze streed. Alra schijnt dan ook ingezien te heb-

ben, dat Vigiius de man niet was om eene concept-for-

mule, zoo als hij die begreep,, dr. i. met ontelbare exceptiën

zamen te stellen; immers, terwijl yiglius steeds op het

verleenen der algemeene vergiffenis blijft aandringen, blijkt

het uit zijne briefwisseling, dat hij buiten de eigenlijke be-

handeling der zaak werd gehouden. Hij beklaagt zich

bitter over hen, die haar door allerlei uitzonderingen illur

soir trachten te maken , en 'wordt inderdaad warm bij het

bepleiten van de zaak zijner Nederlanders, waar hij er op

wijst, hoe zelfs in de geschiedenis van Spanje voorbeelden

worden aangetroffen, dat men daar ketters en oproerT

makers genadiger behandelde, dan in het ongelukkige

Nederland liet geval was. Zijne verzekering aan Hopperus,

dat hij nog veel tot verzachting der formule had bijgedragen,

ofschoon hij ze zelf nog oneindig veel milder had gewenscht,

verdient dan ook wel geloof; immers hij had geen kans

om door deze mededeeling in den gunst des konings te

rijzen, zoodat hij zich dan ook bepaald gedrongen ge-

voelde om tot zijne verontschuldiging te betuigen, dat,

zoo hij soms te zachte gevoelens koesterde, zulks slechts

voortsproot uit liefde tot den koning, eerbied voor God

en medelijden met zijn ongelukkig land.

Onwillekeurig vraagt men echter: wanneer Vigiius in

die algemeene vergiffenis, welke Alva heeft afgekondigd, nog

iets, zij het dan nog zoo luttel, heeft verbeterd, wat zon
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hot dan wel geweest zijn, zoo hij er in liet geheel niet de

hand in had gehad.

Het is bekend , dat weldra eene rede tot tweespalt tus-

scheji Alva en Viglius ontstopd, die hen voor altijd van

elkander vervreemde; wij bedoelen de heldhaftige tegen-

I stand, door Yiglius geboden, aan de invoering van de

J\ door Alva zoo vurig gewensckj;e belasting: de tiende

penning.

Ik acht liet onnoodig, om hetgeen door Yiglius gedaan is nog

in liet breede te ontwikkelen , trouwens de zaak is bekend ge-

noeg. Slechts eene enkele opmerking over dit punt. Viglius

stond thans niet alleen; alle aanzienlijken, de staten der ver-

schillende provinciën in het bijzonder, waren op zijne hand.

Men heeft beweerd, dat daarom zijne handelingen in dezen juist

geen bewijs van moed opleverden; dat hij toch reeds wist of

meende te weten, dat Alva aanmerkelijk in de gunst des ko-

nings gedaald en dat zijn vertrek zeer aanstaande was te achten.

Door aldus te redeneren toont men mijns inziens wel

eenigzins, dat er een parti pris bestaat, om de waarde

van alles , wat door Viglius is verrigt, te verkleinen.

Het is waar, Yiglius hoopte, dat Alva eerlang vervangen

zou worden , en werkte zooyee]. hij kon daartoe mede, doch

hij wist zeer goed, dat Alva met pp de invoering van

de nieuwe belasting aan te dringen, geheel in den geest

des konings handelde. In het eerst had hij er anders over

gedacht; hij had zelfs aan Hopperus zijne bevreemding te

kennen gegeven , dat Alva in deze zaak nimmer eene schrif-

telijke lastgeving van den koning vertoonde, en zijnen

twijfel geuit of hij in werkelijkheid er wel een bezat.
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Op uitdrukkelijk bevel des konings had Hopperus hem

echter terug geschreven, dat de hertog in dezen geheel

handelde overeenkomstig de inzigten van Elips I I . Vi-

g-lius antwoordde natuurlijk met zijn gewoon: a Waar

Caesar beveelt, past het mij niet tegenstand te bieden."

Toeli kwam hij telkens in zijne brieven aan Hoppers op

zijn gevoelen terug, en beriep zich niet op liet inconsti-

tutionele der belasting, maar op de ontevredenheid, die

ze zou te weeg brengen, en de schade, die de handel er

door zou lijden; toch bleef hij in den geheimen raad

Alva met kracht bestrijden, en schroomde zelfs niet om

beweringen, door dezen geuit, als bepaald onwaar te ont-

kennen; terwijl hij de onbeschofte bedreiging des hertogs

dat, wie zoo iets zeide, gekastijd verdiende te worden,

beantwoorde met de waardige opmerking, dat dan de leden

van den raad wel te huis konden blijven, daar liet altijd

de gewoonte geweest was , dat men daar vrij voor zijn ge-

voelen mogt uitkomen. Inderdaad zij, die meenen, dat

Viglius daarom alleen zoo stout was, omdat hij begreep

dat de zon des landvoogds had uitgeschenen, zien de zaak

ligter in dan zijne tijdgenooten, onder wie meermalen het

gerucht ontstond, dat Viglius om zijn vermetele taal inde

gevangenis was g;eworpen. Het is werkelijk zeer gemak-

kelijk om overal bewijzen van lafheid te zien bij iemand ,

wien men nu eenmaal goedgevonden heeft volstrekt geen

moed toe te kennen, doch, gemakkelijk rnoje dit wezen ,

eerlijk is liet zeker niet.
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En hiermede meen ik te kunnen eindigen. Wel verliep

er nog geruime tijd voor dat de weksch van Viglius ver-

vuld werd en de hertog liet land verliet, doch wat indien

tijd tusschen hen beiden voorviel, laat zich in weinige woor-

den resumeren. Tiglius bleef steeds aandringen op de ver-

wijdering van den hertog, ofschoon op zeer voorzigtige

wijze; beiden haatten elkander van gansoher harte, ofschoon

zij uiterlijk op goeden voet met elkaar schenen te staan, ter-

wijl eindelijk de bemoeijing van Yiglius met de staatszaken .

steeds meer en meer afnam, ofschoon het getal zijner

waardigheden nog werd vermeerderd, daar hij na den dood

van Tisnacq op nieuw gedrongen was de betrekking van

president van den staatsraad op zich te nemen.

Moest ik ten slotte eene conclusie maken, het zou deze

zijn dat, terwijl wij natuurlijk roem kunnen dragen op

Viglius van Aytta als uitstekend geleerde, zijn invloed op

de gebeurtenissen van 156S tot 1573 niet zoo gunstig is ge-

weest, als men van iemand van zulke bekwaamheden had

mogen verwachten, dat hij zoowel goeds als kwaads heeft

gesticht, maar dat aan den anderen kant liet onbillijk mag

heeten om hem als een laaghartige kruiper der dwingelandij

te schandvlekken, die slechts de verachting van het nage-

slacht zou verdienen. Hij was geen // vir omni lande et

propt er integritatem et summam prudentiam dignus, zoo als

du Thou hem noemt, maar liij was een mensch en had als

zoodanig zijne feilen en gebreken, maar ook zijne deugden

en goede eigenschappen.

M R . A. BLOEMBEEGEN.
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WIS- EN WATEEBOÜWKÜNDIGE.

Deze verdienstelijke man was te Leeuwarden geboren den

5 November 177 &. Zijn vader, die als zilversmid een bekrom-

pen bestaan had, was niet bij magte hem veel te laten leeren ,

terwijl de inrigting van het onderwijs toen ook nog zeer ge-

brekkig was. Sedert zijn 12e jaar nam de broeder zijner moe-

der, de kapitein-ingenieur A. J. WIEDEMAN te Sas van Gent

de zorg zijner opvoeding op zich, terwijl hij ook kort daarna

zijn vader verloor. Van den Franschen predikant MONNET

aldaar leerde hij de Fransche taal en meetkunde, van zijnen

oom de algebra, vesting- en sluizenbouw, het opnemen en

kaarteeren van situatiën enz. Dit duurde echter slechts

vier jaren, toen hij naar Leeuwarden terugkeerde en door

begunstiging van den heer BTÖOT een stipendium van 250

gulden verkreeg, om te I'rane/cer ia de vestingbouw te

studeeren tot ingenieur in 's lands dienst. Na één jaar

liet onderwijs van prof. J. PIERSON THOLEN genoten te

hebben, bekwam hij dan ook reeds in 1794 eene aanstel-

ling als extra-ordinair ingenieur, om te Sas van Gent gar-

nizoen te houden.

Naauwelijks waren de Pransclien ons vaderland ingetrok-

ken , of hij werd naar Orave gezonden, stond daar de blok-
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kade en een bombardement van 17 weken door en werd

toen met de zijnen als krijgsgevangen naar Amietis en ver-

volgens naar CTiateau Tierrij gezonden.

Na de terugkeering in het vaderland, verliet hij de krijgs-

dienst en stond daar nu, als SOjarig jongeling, buiten eenige

*, betrekking. *

Eerst was het nu de beroemde notaris PETRUS WIERD-

SMA, die hem in dienst nam en hem eerst toen schrijven,

spellen en stellen leerde, waarvoor hij ten hoogste dank-

baar was; daarna kwam hij op aanzoek van vele vrienden

in de gelegenheid hunne kinderen les te geven in liet

rekenen, wis- en aardrijkskunde enz.; vervolgens waagde

hij het, op aansporing van Do. B. VAN WEEMEN, eene

' Handleiding tot de kennis der Meetkunde te schrijven, welke

| in 1797 te Leiden met goud werd bekroond, en eindelijk

; legde liet onderwijs van Do. A. BRINK bij hem den grond-

y. slag van christelijk geloof en ontwikkelde begrippen, waar-

_^ van hij de vrucht in een II.S, van 9 dln. nederlegde.

'H' Een schijnbaar gering voorval opende hem eene nieuwe

loopbaan. Toevallig zag hij bij een boekverkooper eene

kaart van Europa, met' 114 steden, door lijnen aaneen

verbonden, om al spelende de aardrijkskunde te leeren.

Hij kopijëerde die en liet haar Prof. THOLEN zien. Deze

ontving kort daarop, in 1799, eene uitnoodiging van den gene-

raal KKAYENHOFF , aan wTien de regeering het maken eener

algemeene kaart der republiek had opgedragen, om

iemand aan te wijzen, die hem voor 'Friesland daarin ten

dienste kon zijn. Deze beval KAKSTEN daartoe aan, en

toen de generaal in liet volgende jaar, 1S00, ten be-

9 *
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hoeve der driehoeksmetingen zelf herwaarts kwam, werd

hij door liet staatsbewind aangesteld tot 2e commies bij

het bureau van den waterstaat, op een traktement van

ƒ1600. Deze betrekking, welke hem verpligtte in''s Hoge

te gaan wonen, stelde hem in staat een lang voorgenomen

huwelijk met Mej. DOÜTJE VAN TUINEN aan te gaan,

waarin hij zich zeer gelukkig gevoelde.

Die betrekking, waarin hij den generaal KKAYENHOFF

op zijne togten door Gelderland, Braband, Zeelanden

Utrecht vergezelde , legde in 1803 den grond tot zijne

benoeming tot lands bouwmeester van Friesland. Als zoo-

danig heeft hij gedurende verscheidene jaren vele belang-

rijke werken en gebouwen verbeterd en tot stand gebragt,

als: de vernieuwing van de Worknmer zeesluis , van Bergu-

ïnerdam, Nesserzijl, de Statendijk bij de Lemmer, de Kuik-

hornstervaart enz., terwijl liet beveiligen der kusten met

stecnglooijingen hem veel werks en strijds opleverde. Ge-

lijktijdig was hij als diaken en schoolopziener zeer werk-

zaam, voerde hij eene nieuwe schooierde in en bragt met

anderen de nieuwe burgerschool van HEKIKGA , later BUEG-

GEAAIT, tot stand, terwijl hij eene Handleiding tot eene

oppervlakkige Aardrijkskunde schreef, welke hij in 1818

omwerkte en te Groningen uitgaf, waarvan daarna, in 1820,

een veel verbeterde druk verscheen.

In 1811, toen hij den titel bekwam van inspecteur, zag

hij zich als ingenieur en chef der bruggen en wegen in

liet departement der TFester-Eems (met Drenthe, Melder--

land en J/ippe) verplaatst naar Groningen, waar hij vele

openbare werken tot stand bragt.
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Bij de organisatie van den waterstaat in 1816 verkreeg

liij den rang van Eoofd-ingenieur der Ie klasse in Gro-

ningen en 'Drenthe, mogt daar vele verbeteringen tot

stand zien komen, gaf een verslag over het oude knuppel

voetpad van Ier Apel en ValtJie in de Letterbode voor

1819. schreef eene Volks-Meet Jamde, welke in 1822 dooi-

de maatschappij: tot nut van 't algemeen met goud be-

kroond en daarna in het Pranscli vertaald werd, en zag

zich eerlang naar 's Uage verplaatst in genoemden rang,

docli bij de algemeene dienst, in welke betrekking hij den

30 Januarij 1825, in 49jarigen ouderdom overleed. (*)

Zeker heeft de fortuin of liever Gods zegen den man

gediend, om met zulke geringe middelen zich zelven naar

boven te werken en zulk een aanzienlijken rang te bestij-

gen. Tijdgenooten, die hem en zijn edel karakter ken-

den, en wisten hoeveel moeite hij zich getroostte, om niet

enkel voor zich en zijn belang te leven, maar om te wer-

ken en te ijveren om het algemeen belang zijner geboorte-

stad en vaderland te bevorderen, — zij getuigden, dat hij

die trapswijze bevordering en verheffing waardig was, die

onderscheidingen verdiende; gelijk liet nut, dat Lij gesticht

heeft, bij voortduring erkend -—, en zijn weinig bekende

doch eervolle naam onder de beroemde Eriesche wiskundi-

gen eene waardige plaats toegekend verdient te worden.

W. EEKHOIT.

(*) Meerendeels getrokken uit eene eigenhandige levensschets, welke
hij in IS 19 vervaardigde, en nog in het bezit is van den heer ,T. W.
KARSTEN VAN TUINEN, apotheker te Leeuwarden, die naar dezen zijn
oom is genoemd.
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Heeoîi end lieger rîstli de sinne ,

ïúlder wirth hir strielne giôed;

D' ierde suchteth , thoarsthiët lúmjend .

End fen hicteas hast bîswîmjend .

Jowt nin minske ef bist hast lûd.

Oars altîd ful sang end prîsgjen ,

Gôd , de gôede Gôd , ta ear' ,

Stiéth it beämte as dea der hinne ,

Giel, forskrumfle fen de sinne ,

End nin fugel siungt er mcar.

Siucli, hu 't blumke 't kopke Mngetli ,

ï rûr ioh, ferfleas , súnder priel;

't SLeätsje is drôech , der 't iiskje spertîe

Dêr 't sa fry end frolik dertle ,

In des foiirjiers sitmestriel.

't Libben flechtetli alle- skcpsel;

Gôd! scil den natûr forgean?

Heth dln almacht 't sa bisletten P

Ef lieth ús dm min forgetten ,

IIs untliankber hert ta lean?
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Helte! né, ef ek it minske

Al dln goedens faek net teltli,

Dy, sin lieeohste gúd, net ackteth %

Al sin luk feu 't ierdske wacliteth ,

Dêrup mar sîn sinaen stelth,

Heitel doch forjit dîn lieaide

Him, ha 't ek fortsiënjend, net ;

Doch is 't neat as sein , as gôedens,

Hwet er (o , Du liest ma tsiôedens !)

Ut dia Mnd io wachtjen lieth.

Sillicîi, sillich in. liwaems siele,

Disse wicrheid woärtei skeat!

Bêstlik kioppeth Mm it lierte.,

Under wille end únder smerte,

Ja., by d' oangrim feu de dead,

Bêstlik kloppetli ús it nerte.,

Barntli âe sinne it field ek giel,

Gôd dy wît it., liy seil 't stiùre,,

'Tôeveth liy., hy wît sin ûre,

Him bitrowe wy alhiei.

Hark, lm 't rûstli., lm 1t beamleaf skuddetli,

Siucli, hu tsiust'rens 't ierdrik dekt,

'k Skiftich fagelt 't nestsje sîketli.

Al de wrâld to fresen liketh ,

Lúst'rjend feu Qoäs almacht spreki.
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Blixems lôgje', spialte flitsjend

't S wart e swirk fen noard ta súd ,

Tliungers rumm'lje, rôlje skett'rjenfï,

Skudje 't wulkklaed , dat al klett'rjend

Jiët en se fen wetter út.

Freeslik, f reesl ik! . . . . 't Ierdrïk skuddeth,

d' Ik , toslein, pluft kreakjend dol;

't Eangstich minskdum stammerth beden ,

Ken earst nu in tîd fen need end

Nearens Gôd, as God fen 't Al.

End Gôd harketh nei dy beden,

End Hy wink'th — de thunger swyth r

't Blitsfiûr dâveth , 't klaed der wulken

Skúrth, wîlst 't sintsje sein'th de fuiken,

't Wàld oan Gôd sin lofsang wyth.

Blïdskij) wândeltli thrnch de skepping ,

Hope lieth.Mr iim thruch 't field,

Thankbrens thwingt it hert ta siungen ,

End it lieth fen âld end jungen

Klinkt: Us Gôd is eindleas mild.

G. COXMJOK»



SAGEN END TELTSJES

fen de Iieid.ebiwenB.ers up Sflt;

KSN

C. 3?. H A N 8 E N.

I .

D E SÉTSJEBL EKKE NEKKEPEN.

Der wier ris en skip, dat silde nei Ingeland ta. Un-

derweis kaem dev en swiere stoärrn up, sa't it skipfulk

bang waerd, end thocht, dat se sa mar nei de grand ta

sooeden. De nachts rekke 't roer in unstiûr , sa 't Ha 't

net bruke koeden, end do Ma der nei seagen, mirken hia

dat er en great tsjerl wier, dy deun by 't roer sîn liulle

út it wetter umhegens stiek. Hia fregen liim, hwet sin

bijeärte wier. //Ik moiit de skipper sprekke," joecli er Mar

to 'n andert. I t skipfulk rôp de kaptein. De kaptein

kaem , seach ôer board, end frege de man: // IIvrá bistu ;

end hwet wotte hjir?" -—• «Ik bin de sctsjerl; mîn wîf

moät in 'e kream, end dy wol habbe, dat din wîf kumt,

um Mr by to stean." — //Min wîf sliept, dy kin net kum-

me," andere de skipper. •— //Hiu moät kumine!1' rôp de

sétsjerl, coars jowt min âlde vet incar spil út, end it

soil yet oar stoärmwaer wirde. De só vvirtli den yet de

helte balstiuriger, end jimme geane allegeäre mei enoär
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nei do grand ta." //Ik scil dalik kumme," rôp de kaptein

sîn wîf, dy alles heard Me. Me mei nimmen in 'e need

sitte litte, as me Mm lielpe kin." Hiu sprung ôer board

nei de sétsjerl ta , end ging mei Mm nei de boiiyem fen

'e sé. De stoärm wier ôer, de sé waerd stil. De skipper

siet likwol mar tliige in eangstme um sla wîf, mar it dure

net lang, do liearde er diep ónder in 'e sé siungen fen :

// Ileya, Heya, Bei" (*) end dat ging o sa moai! end de

weagen rollen sa sêft ôer 't wetter, krekt as de hiele sé

as en widze hinne end wer skumle waerd. // Kum" thocht

er, // it bern is der al, dat is goed gien." It dure nin

ûre , do kaem de skipper sin wîf wer út 'e sé upsetten end

bihâlden oan board torêch. Hiu wier hast net ienris wiet

wirden, Me de skeiilk ful goud end silver, end en hiele

bulte to forheljen. It séwîf hie en litske'n krige, en ding

dat wy up Sîlt en sékeal neame , mar it séwîf miende dat

it sa moai wier as en ingel. De sétsjerl hie sa blîd west,

dat er de skipper sin wîf sa fulle goud end silver jown

hie, a,s se dragc koe.

De skipper hie nu en goede wind, hie ringen sin reise

tiflein, end sîlde mei sin wîf end jild wer torêch nei Silt.

Sa faek likwol as er tonei wer to sé ging, liet er sîii wîf

thús bliwe, to Rantum, dêr Ma wennen.

Lange jiëren dêrnei, do 't séwîf sa âld end sa skrumfe-

licli waerd, do thocht de sétsjerl yet faken oan 't gnappe

meilïdsumme wîf fen 'e skipper. Hy kaem ta 't bislút um

SÎII âld wîf to forlitten, de skipper mei en stoiirm to ôer-

fallen end to forsupen end den de tsjeppe wiclduw up to

(*) ))r. âldlVi'ske ffidzesarig.



139

sîkjen. Hy tlioclit er lîkwol net nin, dat it skipperswîf

sunt ek âld wirden wier.

Ieukear seach er it Eantumer skip der wcr oankummen;

do tocht er: nu is 't min tîd, lieiir! Hy sei tsjin sîn

wîf: i'ik gean foärtli to heäi'ingfiskjen, nu moätstu sâlt

meale ta de pikel, oant ik werum. kum." (*) Hwent hy

wist wol, dat as hiu dêrmei to set wier, hiu den en heis-

liken libben makke în hir hùs up 'e boiiyem feu 'e sé.

Do de Süter skipper der kaem, do wier der sa'n draying in 't

wetter, dat er mei sîn Hele skip, mei man end mûs forsunk.

Underwiles swum de sétsjerl nei Süt ta end ging by

Hornum oan land. Hy kuyere lans 't strand end thoclit

oan it skipperswîf. Tsjin 'e júnd mette him en fanike,

krekt by 't Patsjedal. (†) Hy miende dat it de skipper

sîn wîf wier , mar it wier sin dochter, dy danich up hir

mera like. Hy hie him alhiel forore, hy hie him uptakele

as en Silter séman, mar hâlcle liim as en naclitrinder,

end bigûn in ienen mei de faem to fryen. Hiu waercl

foi'legen end bang fen him, mar hy stiek hir oan

eltze finger en goudene ring, band hir en gouden keätling

um 'e hals, end sei: n Nu liab ik dy bûn, nu biste min

breid." Hiu skriemde end bea Mm, dat er liir gean litte

scoe, mar hiu joeeh him doch sîn goudene ringen end

sîn keätling net werum. Hy sei tsjin hir (up sîn Sîltcrsk) :

Ik mei di -— moet di liá!

Meistu ini ? — scitt' mi fá

(*) ïen 't sâltmeälen fen 'fc séwîf, moät, sa me liabbe «'ol, ds
hiele sé to lange lesten sâlt wirden wêse.

(†) Kilssethal, up sîn Silterfrîsk Taatjemglaet.
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Wittu ek —• feist mi dach.

Mid un week — liá wat Lach,

Man kjenst sî — liwat ik hiët,

Du bist' frî — bist' mi quît. (*"')

In 't Westfrîsk:

Ik mei dy lye —• moät dy ha!

Meistu my? — scitt' my krye.

Wottu net — kryst my dôcli;

Mids in 'e wike — ha wy 't gelach.

Mar kinst sidze — hu 't ik hiët;

Den bist' fry — bist' my quit.

Dêrup liet er de jungfaem gean. Hiu unthiet him dat

hiu him de fulgjende júnds biskiè jaen sooe, mar hiu thooht,

ik kum hjir ef dêr wol to witen, hu dy jungfeint hiët.

Mar nin ien, dy hiu frege, koe him. Hiu ging de ore

júnds vrer nei 't strand ta end skriemde; in thinzen for-

diopt pàndere hiu al fjirder end fjirder, oant hiu to Thors-

ecke (up Ilornurn) kaem. Do klunk it hir in 'e earen

krekt as dor in 'e berch immen sung. Hiu bleaw stean

end harke. Do hearde Ma klear it lûd fen hir fryer.

Hy sung:

//Delling scil ik brû;

Meiiren scil ik baek;

Ourmeären wil ik brillep maek.

Ik hiët Ekke jNTekkepen,

(*) ^7y Jowe disse rîmlccs ïu lis spelling, i:ra 't se sa aerdïcli
tsiënje ïcinae ta forlikîiigo 1'on ús tungslach mei dy f(;n 'e Sîltcrs.
î)e u in Meisiu- end Wittu moÉit me iilsprckke lik as wy dat in út
dagge; de c ïn scitt' klinkt hjir as k.
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Mîn brid is Inge fan Eaentem,

End dit weet nimmen ús ik allîning."

Dat bitsiut:

Iiiôed scil ik browe;

Moarn scil ik bakke;

Oermoarn wol ik brilloft meitsje.

Ik hiët Ekke Nekkepen,

Min breid is Inge fen Eantiun ,

End dit wit nimmen as ik allinne.

Do hiu dat hearde, waerd se blîd. Hiu ging dalik to-

rêoh nci 't Patsjedal end wachte Mr fryer up. It dure

net lang, do kaem er der al oan. Hiu rôp Mm tomiëte:

//Du Metst Ekke Nekkepen end ik bliw Inge to Eantum."

Do rùn se Mrd nei Mis ta mei hir gouden keätling end

liir ringen, end hy koe by de noas del sieän.

Sunt dy tîd Me de sétsjerl en hekel oan alle Eantu-

rners. Hy brockt hiar unk end leed ta, hwer er mar

koe. Hy ôerfôel Mar skippen end Mar séliu mei stoärm-

waer end ]'age se in 'e gnind nei sîn àld wîf ta, dy se

fung în hir netten, mar dy ek altîd mar fulliâlde mei

bemheljen end sâlt meäle moäst, sa faek as Ekke ris en

gikke bui hied. Eindling end to lesten fomiele er de

ïîantumers hiar land end liûsen alMel tlirucli wetter end

sând, lik as me up Hornum yete wol sieän kin.

II .
DE SÉTSJEBL END DE IEEDMANTSJES UP SÎLT.

TJp en tîd Me Ekke ris heard, dat er en oar slaeli fen

minsken, dat fulle lïtzer wier as de Bantumers, oan 'e
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noärdkant fen Sîlt vrenne. Him tlioclit, hy moäst ris

sieän as er dêr net ris en meidslacli dwaen koe.

Do de friesen earst up Sîlt kumd wieren, hieden se de

lîtze minsken dy der foär Mar al wieren, nei 't noarden ,

nei de heide end ore unfruclitbere pleatzen jage, end se

dêr wenje litten. Dat litze fulkje, dat múlk wol ta de

Finnen ef Kelten hearde, krôep in 'e hicliten end holen

up 'e heide end in 't busk , dat foärliimie en bulte lege

oarden oan 'e noärdkant fen Braderup bisloech. Hiu hie-

den reade miitzen up 'e liulle, libben binammen fen beyen

end mussels, mar fangen ek wol fisken end fugels end

socliten ayen. Hia Lieden stiënene bilen , messen end strïd-

hammers , dy hia sels slipten end hia makken ek potten

fen ierde ef klaei. Hia wieren earm mar dôoh altîd like

fleurich. Hia sungen end dúnsen faek in 'e moiineskîn

up hiar klingen ef up Har hûsen, mar hia wieren falsk ,

end 't arbeidjen Heden Ha en broer oan forlern, sa 't

Ha mar stielen hwet hia krye koeden, sels bern endtsjeppe

frouliu. Dêrum moästen de Friesen, dy thichte by de heide

wennen, mar jimmer up hiar iepenst wêse um up to passen

dat Har hiar frouliu end famkes net untstellen Waerden

thrucli de únderierdsJeen, lik as me dy neamde, dy tinder

'e ierde in 'e klingen wennen. De inkelden, dy in 'e bus-

ken tahâlden end letter ek in 'e hûsen kamen to wen j en ,

Meten Puien; end en lichte oan 'e noürdeastkant fen

Braderup wirth yet Hoed de dei nei hiar it Púkdal neamd.

It wieren allegeäre heidens; Ha koeden tsiôene end fororen

Har faken in mûsen ef pudden. Hia hieden en tael up

liiar sels, mar it liketli wol, dat Ha letter gans fen 't
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Sîltersk ôernumd habbe. Sumliken fen Har spreuken end

rimkes binne yet bikend (*). Hiar ôerste Met F in , end

wenne în 'e hege klinge mids up 'e liege heide twisken de

thrye noärdlike doäi'pen (†), mar dy wieren der do yet

net. Allinne stoeden er mar en stikmannich hùsen, up

it plak dêr nu Braderúp leit. Me forlielletli dat up

en "winter thrye jung feinten, Jes, Dorret end Jasper,

ôer îs fen 'e leste wal kumd binne, end en bigin makke

habbe mei Braderúp np to buwen. Sumliken wolle liabbe,

dat it west heth nei en pest, dy up Silt en hiel bulte

minsken end alle biwenners fen de noärdlike doiirpen, up

ien man nei, weinumd Me. Mar dat is ek it selde, it

heth doch altîd in 'e âlde tîd west.

TJm dy tîd Me Ekke Mm in en ierdmantsje forore, hy

Me en lege hole in en klinge up it reade Jclif fûn end

bigûn mei en tsjep jung wifke fen 'e ierdmantsjes to

fryen, mar disse wier sa greatsk, dat Mu Mm dalik en

blawe skine joech. Hiu sung end andere Mm húnjend

mei dit rimke in de ierdmantsjetael:

// Ene mene mei

Akel Dakel Dummeldei,

Ulver, búlver bupp'

Din oiild quop,

(*) Tsjinwirdich bikend, doet ek bidoarn, in aîderhande bernespiilen
as bernerimkes, der yet en biele bulte fen up Silt to f inden binne.

(†) De noärdlike doärpen np Silt hiöte tsjinwirdicb: Bradorúp,
Kampen end WenniiigstM. De hege Hinge CErJiebungskügel) hiët in
't Silter frisk: Ileisehooch,
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Ekke, fat

Bundis kat."

In ás frîsk

len (is) mines (dy ik) mei

Akel Dalcel Dmnmeldei

Wulven, handen (bliwe) buppe ,

Du âlde quabiel,

Ekke , kryst

Bundis kat.

Ekke waerd lilk, kearde liir de rêeh ta end rôp

Eäre, meäre goede frîndjer;

Pik, pak weeh!

Up 't frïsk

Earje mear goede friûnden,

Pik, pak wei!

Do ging er eastlik up nei 't wite Jclif by Braderúp end

socht dêr en hole um în to wenjen. Underweis ging hy

bv Ein, de kening fen de ierdmantsjes, in 'e hege klinge

oan, dat dy Mm en goede ried jaen scoe. Mn wier, yet

mar konrt forlm, krekt boaske oan en gnap jungfaem út

Braderúp, end hy wier wol sa în 't skik. Hy forhelle

Ekke, dat er ris lieiird Me, dat en Braderuper famke, dat

lik as de measte frouliu up Silt druk arbeidje moäst,

tsjin en oar famke sei: »Ik woe wol dat ik it ek sa goed

ris hie as dy ierdmantsjes; Ha binne jimmer frolik, hia

dúnsje end siunge alle júnden, end hia hoeve ôerdei net

mear to arbeidjen as hia wolle." — Ienris up en moärn-

tîd ging dat famke sïn klinge foärby. Hy ging nei hir

ta end fren;e, as liiu dat miend hie, liwet Mu koärts sei.
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Hitt andere hiro. , dat Hu alles miende hwet se sei. Do

sei liy: // bliw du den by my end wird niîn wîf, den seitte

it krekt sa goed ha as wy it habbe." — Hiu naem him

by de hand end sei: // Já ," up alles hwet er hir frege.

Hy brocht hir in sîn klinge end de oanfulgjende jîinds

halden hia brilloft. Alle ierdmantsjes wieren derby for-

socht fen 'e hiele noarderheide end fen 'e Morsumerheide,

end Ha kamen ek allegeäre wol sa blîd end sa moai up-

dien , end elts mei en presintsje foär de breid. De iene

brocht en nap ef en skutel mei beven ef mussels, de ore en

fingergúd ef en kupke mei môlke ef huning, de thrûdde

en mûsefalle ef en fisknet, de fiërde en biesem ef en liier-

kaem, de fîfte en houtene leppel ef en slîpstien, de sexte

en búsdoek ef en bedlekken , de saunde en krumme spiker

ef en kaei. — Der waerd aldernûverichst updist foür de gasten.

Hia krigen weak kút fen heüringen end ruggen, brette

sândspiering , sâltene ayen, bret mirdellesk end oesters mei

heidebeyen end moasbeyen to iten en meetli to drinken, sa

fulle as hiu mar ha woeden. De kening Ma siet up sîn

throan, up 'e greate stoëlstien, hy hie en mantel um fen

liûxlen fen wite mûsen end en kroan, lik as en thunger-

stien ef en sé-stikelbaerch fen edelstiënten up 'e hulle.

Sîn jung wîf, dy nu keninginne wier, siet niunken Mm.

Hia hie klean oan sa fîn end thruchsichtich , krekt as se

fen wiuken fen wettermiggen makke wieren, end kranse

fen 'e moäiste heideblummen, ful dyemanten end ore blin-

kende stiënen He hiu up 'e hulle end goudene ringen oan.

alle fingers. De ierdmantsjes dansen end sprangen de Hele

nacht thruch. In Mar blîdskip makken Ha en lits rîmke

10
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up end simgen. it foär de koning end foiir de keninginae.
Dat wier sa :

// Ene pene sippe , sé !
Appel dappel dunre né !
Is sas
Húl de fas,
De Kristî
De er frî."

In "t f risk :
En moye sibskip , siueli!
Appel Dappel thungerje net'
Isa (de breid) sit;
Hàld Hr fêst.
Wirth Hu kristinne,
Hiu is fry.

Up sa'n wîse He ï in gin lieave Isa ta wîf krige, end
dy twá libben sunt dy tîd lakkicli mei mankoiir.

Dit forlielle Pin allegeüre oan 'e sé-tsjerl end rette him
oau, dat er ek sa dwaen scoe: der wieren wol mear sukke
tsjeppe famkes in Braderúp, dy lieäver boaskje as arbeidje
woeden. Ekke tlioclit: den scil ik nei Braderúp ta,heär!

In 'e iere moarn siet Ekke f o är sin hole oan 'e east-
kant i'en. Braderúp, end seacli nei 't moämrea in 't easten
ead nei de moäneskin in 't westen end He sin egen thin-
zen dêroer. Do kaem der en gnap jungfeint thruch. it
dal Mm foärby, dy scoe in 't heef ris baye. It wier
Dorret Búndis fen Braderúp. Ekke He in sa'n lange tîd
net in 't wetter west, dat hy krige der ek sin oan. ura ris
to bayen; múlk woed er wol mei dy feint ia 'e kinde
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sieän to kuramen, ef him it swiminen lere. Do Ekko

únder oan 'e sd-oere kaem , do waord Dorret kei end woe

up 'e fleclit tsieän, liwent Dorret wier nin feint, hiu wier

en famke, rnei inariliusldean oaa, um 't do ierdmantsjes

îiir net nimme scoeden, lîk as Fin sîn wîf. Mar it hulp

Mr neat, Ekke pakte Mr end hâlde se f est, hu 't hiu ck

bea, dat er Mr gean litte end oan nimmen sidze scoe dat

Mu en famke wier. Dat untlúet er Mr as Mu sîn breid

wêse end ôer en jier end en dei mei Mm boaskje woe.

Hiu moiist Mm dat bilove, oars iiied er se dalik nieinumd

nei sîn hple ta (*).

Nu wier Ekke blîd, mar, dy earme cüvel! liy koe net

swye, liwet er wist. Hy siet wol faek in sîn hole ef up 'e

klinge în 'e moäneskin end den sung er

// Ekke scil brû ,

End Ekke scil baek ,

Ekke M wil brillep maek,

Durte Búnjes is mîn brîd;

Ik sin Ekke Nekkepen,

End dit weet nimmen ús ik alimine,1."

(*) Dorret hie al eiirder ris faei west by de ierdmantsjes.
lenkear wier hin ris oau 't browen, do kaem er en greate tsiuktce
pudde nei liir ta kropen, end slikte fen it nye bier dat up 'e flier
dript wier. Koiirt dernei wacrd Uprret fen 'e ierdmantsjes in 'e lange
klinge útnôege nm hiar Hts bern to sieän. Do 'Dorret in 'e klinge
kaem, hung der en greate stien buppe liir hulle, mar 't kreiimwîf
sci: " Wês mar net eang, w}̂  dngge dy nin quea, hweüt du hest niy
ek nin quea dien , do 'k sa'n tlioarst hie end fen dïn ny bier slikke."
Mar Dorret bitroudc hiar dôeb net, end makke mar gau dat hiu wer
foiirt kaem. Neyerhûnd teach biu manliiisklcan oan.

1 0 *
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dat is:

Ekke scil brovre,

End Ekke scil bakke,

Ekke liy wol brilloft meitsje,

Dorte Búndis is mîn breid;

Ik bin Ekke Nekkepen ,

End dat •wit mannen as ik allinne."

Dat hearden de Braderupers end ek ore liu end sa kaem

it ú t , dat Dorret en famke end Ekke sin breid wier.

Dorret, dy letter ek Dorte end Diûr neamd waerd , Me

der sa'n hertsear fen dat hiu sîk waerd. It moeide de

Braderupers urn hir , end dat de ierdmantsjes it sa up

Mar tsjeppe famkes forsiûn Meden , end dat Ma Mar sa,

faek Invet óftaekten ef ôflienden, dat hia nea net weruin

krigen. Hia pasten dêrum tMge up liiar frouliu, end

sloegen de litze minskjes hwer hia se mar to sieän krigen.

Hiu wieren sa lilk up Ekke, dat Mu nei dy tîd Mar

deade keiilen end húnden ïa 'e kluft by Ekke sin went

smieten, •—- me neamtli dat plak nu vete it iesdal, — end

ienkear sels urn Mm to pleagjen en deade kat in sin hole

up smieten, wilst se Mm tarôppen: // dat is Búndis sin

kat, dêr kinste mei boaskje." — Ekke koe 't dêr up 't

lest fen 'e stank net langer ûthâlde end moiist meitsje dat

er wei kaem. Hy ging wer nei Fin ta end klage dy sin

need. ï i n waerd moai lilk do Ekke Mm al sîn leed for-

helle Me, end sei: //De Sadrach pleageth dy! Du bist al

to dum foiiï en ierdmantsje. Do-ste it famke hieste, do

nioiiste it halden liabbe, end oars Mest swye moäten. Dïn

gesiung forret dy end it bringt ús allegeäre in 't lyeri.

\
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Gcan du mar wer nei Hornum ef nei de se; by ús up 'e

heide end în 'c klingen doocliste nin bit. — Do waerd

Ekke ek lilk end sei, dat er krekt sa goed sîn forstand

hie as Fin, end hy seoe Hm biwîse, dat er net allinne up

'e sé macht hie, mar him up 't îànd ek yet better redde

koe as Fin. Hy ging up 'e greate stoëlstien sitten end

rôp Fin ta: kinstu my nu fen 'e stien ôfstiëte, den bistu

sterker as Ekke, mar oars bliw ik by jimme up 'e heide

end ik wol keurig oer jimme allegeiire wêse." — Fin

andere him: //jSTeat makliker as dat."' Hy run ienkear

tsjin Ekke oan en joecli him en thige slach up 'e kop. •—

Ekke rôp //Au!" mar hy bleaw dôcli sitten. «-Wacht mar!"

sei Fin, «-ik scil min bile lielje." Ekke thocht: hy koe

my wrichticli vrol dea slaen, mar hy sei //Ekke heth en

tsiukke kop end en hirde rêch; sa lang as ik up dm stoel

sit, is Ekke kening ôer de hiele heide end alle heideklin-

gen end ôer alle ierdmantsjes; hwá up 'e keningsstôel sit

dy is kening." — Der koe Fin neat tsjin sidze, end hy

ging foärtli urn sîn bile to heljen, dy er bigraven hie. It

dure net lang, do kaem er werum. Hy sei tsjin sin wîf,

dy foär en wikemannich en lîtske'n krige hie: »Der is en

skip up 't strand rekke." — »Hwer dat?" — rop Ekke,

dy nysgicrich waerd. — //Hjir thiehte by," andere Fin,

/rit is thruch it llùgap (en gat în 't reade klif) nei bin-

nen dreawn; it heth apen oan board, dy komediesDilje.

Wy, ik end min wîf, scille to júnd nei de komedie end

den kinstu up ús bern passé, dat în 'e widze leit." — //Ik

wol mei," rôp Ekke, end sprung fen 'e stien ôf,

//Mîn bile is yet skerp," sei Fin end lake în him selm.
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Ekke waei'd kei, kweiit it kaem liim în 't sin, dat er up-

stien wier, end ging dalik wei' up 'e stien sitten. Mar hy woe

dôcli net thús bliwe , urn up it lîtze bern to passen, end

wier nysgiërioli urn de komedie to sieün. Him thoclit hy

moäst de stoëlstien mar meinimme, hy búud dy up 'e rûch

end tôge der mei it westen in. Do er dêr en heäl ùre

mei foärthslepe hie, wier er sa wiroli as en niaeits, ïiy

puste end stiude end hy wier tlirucli wiet feu swit. liy

koe net fjirder kumme, liet de stien falle, end ging der

up sitten. Hy bleaw der de Mele nacht sitten end hope

dat Ein by liim kumme, end de komedie biginne scoe.

mar dêr kaem neat fen. Hy digere nei únderen în 'e

lichte, dy letter altiten it Apedal neamd wirden is , ef it

skip ef de apen der ek wieren, mar hy seach nin bit. De

ore deis, in 'e moärntîd, wüst er yet up 'e keningstôel

siet, end de tîd him sa aeklike lang fôel, kaem der en

koppel ierdniantsjes ôer 'e Tsjetteldunen fen 't strand nei

buppen. Hia kamen der mei en wúnderlik great ding oau-

sleepjen. I t wier în 'e mids sa tsiuk as en turme end it

hie en hulle as en minske end en stirt as en fislc; end it

skriemcle end gûlde end 't woe net mei. — »IIea!" rop

Ekke, do hia neyer by kamen, //it is min âld séwîf Eau.

Kum Irjir net fjirder liiime!1' gûlde er de ierdniantsjes ta:

^'Bring dat áld beest wer în 't wetter, ik wol neat mear

fen liir wite!" Mar 't wier krekt allik as se liim net

lieärden ef forstoeden, liwent hia kamen jimmer neyer. —

//Bliw my fen 't lîf mei liir!" rôp er; //ik bin nu jimme

kening. Ekke sit irp 'e stoëlstien end den moiite jimme

liim hericli wêse!" — Mar it hulp nin bit, hia kamen



151

jimmer neyer. Do Ekke dat seach, liet er de stien lidze,

run west ôer 't Klif nei ánderen nei 't strand ta, sprang

în 't wetter end swum foärtli nei 't suden , end nea kaem

er wer by de ierdmantsjes. Sin âld wîf kaem Hm gau

efternei end wier Hm jimmer up 'e hakken. Mar de

stoëlstien leit yet by 't Jpecîal end JRîsgap, it Eeusegat ef

de Eriesehaver- , dêr de Angelsaxen end Eriesen iens litsîJ-

den, um Brittanje to ôermasterjen.



FENNA MASTENBROEK
EN

FRANC IJ NTJE DE BOER.

Voor ruim veertig jaren baarde liet groote verwondering ,

dat een burgermeisje uit SneeJc verscheidene bundels ver-

halen, en romans in het licht gaf, welke niet enkel door

recensenten gunstig beoordeeld werden , maar die het lezend

publiek met graagte ontving en diepen indruk maakten op

het har t , voorai van jongelieden in beschaafde familiën.

Eeeds lang was de overvloed van vertaalde romans zoo

groot geweest, dat men hare verhalen na de uitvoeriger

werken van LOOSJES met genoegen ontving, en daarin eene

weldadige zedelijke strekking opmerkte, waaraan vooral

onze landaard waarde hecht en die men in gelijksoortige

buitenlandselie geschriften dikwijls te vergeefs zoekt.

Het verwonderde mij onlangs zeer, van deze, destijds zoo

gevierde schrijfster, van FENNA MASTENBXOEK , nergens

eenig levensberigt te vinden (*). Met hulp van haren nog

levenden broeder, den heer ï . MASTENBROEK te Amsterdam,

lieb ik dit verzuim trachten te herstellen , en de volgende

narigten omtrent haren levensloop bijeengebragt.

(*) Het Iets over Fenna Mastenbroek van Mevr. A . B . VAN M E E R -
TEN , gel). SCHILPEROORT, in de Penélopé voor 1 8 2 6 , IV no. 6 , bl.
163 , ca het berîgt van haar overlijden in de Konst- en Letterbode.,
1 8 2 6 , no. 4ii, alsmede de Argus, no. 1 7 , zijn thans weinig bekend
meer of vergeten,
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FENNA MASTENBROEK werd te Sneek geboren den 16

Maart 1788 en had tot ouders PIJETEE JACOB MASTEN-

BEOEK en JANNEKE TEN KATE , die tot het Doopsgezinde

kerkgenootschap behoorden en haar eene verstandige op-

voeding gaven, waarin zij ten aanzien der godsdienstige

opleiding ondersteund werden door hunnen huisvriend, den

geachten leeraar P, FEENSTRA. Vroegtijdig openbaarde

zich bij haar de zucht tot het lezen van nuttige boeken ,

en evenzeer de takt om het gelezene weder mondeling mede

te deelen of, aangevuld met voorstellingen uit hare eigene

fantasie, op onderhoudende wijze te vertellen. Zoowel

hare jongere broeders en zusters als hunne kameraadjes

lieten gaarne alle andere uitspanningen varen als FENNA

slechts hun verzoek toestond , om hunne aandacht met ver-

tellen bezig te houden. In den huiselijken kring zoowel

als in gezelschappen voldeed zij meermalen aan den vrien-

delijken drang daartoe, en konden die verhalen uren lang ,

ja zelfs tot in den nacht duren, zonder dat iemand zich

verveelde of naar liet einde wenschte. En wanneer allen

met open oor en mond luisterden naar de onderhoudende

vruchten van hare overdenkingen, vernuft en verbeelding,

dan wist zij daar tusschen genoeg korrelen zouts te strooi-

jen, om aan liet aangename tevens het nuttige te verbin-

den , en om uit de lotgevallen van anderen lessen tot ei-

gene levensbesturing mede te deelen.

Natuurlijk ontbrak het niet aan verzoeken om die ver-

halen, voor zoover stof en inkleeding aan hare eigene

dichterlijke verbeelding ontleend waren, op liet papier te

brengen en in liet licht te geven , ten einde in ruimer kring
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nut en genoegen te verspreiden. Na lang aarzelen, gaf

zij met schroom daaraan toe, en zoo verscheen van haar

in 1815 een bundel onder den titel van: Lehtuur voor

Vrouwen, beslaande in onderscheidene verhalen Ier verede-

ling van liet hart, waarvan in het volgende jaar een tweede

deel uitkwam. Voor dit tweede deel was zij gedrongen

zich. te verdedigen tegen den twijfel van een recensent, of

zij wel de schrijfster was van die aangename en leerzame

verhalen. Een herdruk van beide bewees eerlang, dat zij

geschreven had in den geest harer landgenooten, die hare

pogingen waardeerden. Zij vond in dien bijval genoeg-

zame aanmoediging om een arbeid van meerderen omvang

te ondernemen, en zoo verscheen in 1818 hare Wilhel-

mina Noordkerk, eene geschiedenis, ter aanprijzing van

oudvaderlandsche zeden, voor Nederl. vrouwen en meisjes,

welk tafereel ten doel had de toenemende ligtzinnigheid en

zucht voor vreemde zeden te bestrijden. Hooge lof en

dankbetuiging vielen haar voor dien arbeid ten deel, ook

van de verdienstelijke schrijfster, Mevr. VAN M E E R T E N ,

geb. ScHiiPESOOKT, dewijl hare geschriften van zoo guii-

stigen invloed waren op het hart van de aan hare zorg

toebetrouwde kweekelingen; waarna er tussehen deze ver'

dienstelijke vrouwen eene briefwisseling ontstond, welke

voor beider verdere ontwikkeling van veel belang was.

Na eene langdurende ziekte gaf zij in 1822 en 24 twee

bundels Zedelijke verhalen uit den Bijbel, voor mouwen en

meisjes in het licht, waarop 5 à 600 inteekenaren blijk

hadden gegeven van hunne belangstelling en vertrouwen

op hare bekwaamheid.. Twee jaren later volgde nu baar:
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Onderhoud voor Imisselijhe en gezellige kringen, in 2 deelen.

Hare bevallige schrijfstijl en boeijende wijze van verhalen

kwamen hierin bijzonder uit, en de godsdienstige toon en

leerzame strekking gaf bijzondere waarde aan dezen arbeid;

terwijl alles blijken droeg van haar helder verstand en edel

hart. Hare toegenomene kennismaking met onderscheidene

schrijvers en dichters van naam gaf in 1824 aanleiding

tot uitgave van het Jaarboekje , door natuur en kunst aan

genoegen gewijd, waarin verscheidene bijdragen in proza

en poezij, van haar en anderen, liet nuttige met liet aan-

gename trachtten te vereenigen. Daarin komen ook in

twee gelegenheidsversjes de eenige bekende proeven van

hare beoefening der poezij voor.

Haar laatste werkje was een geschrift: de Kunst om

gelukkig te worden ; een geschenk voor jeugdigen, waarvan

zij echter de uitgave niet mogt beleven , docli dat evenzeer

bijval verwierf, daar het eerlang herdrukt werd, verrijkt

xnet eene voorrede van hare vriendin PETBONELLA MOEKS ,

met welke begaafde 3?riesche dichteres, van Kubaard af-

komstig en toen te Utrecht wonende, zij eene aangename

briefwisseling hield, even ais met Mej. VAN GELDEE DE

NEUFVILLE te Amsterdam, de schrijfster van de kleine

pligten. Hij al dien lettcrarbeid had zij een zwak gestel,

en bragt zij de laatste jaren Laars levens bestendig suk-

kelende , doch in opgeruimde en onderworpene stemming

door, totdat ook zij, tijdens de algemeen e ziekte , welke

vooral Snee/e in 1826 trof, den 3 October bezweek, in den

ouderdom van naauwelijks 38 jaren.

De belangstelling, welke deze begaafde vrouw bij voort»
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during verdient wegens liet nut en genoegen, dat hare

verdienstelijke geschriften aan velen onzer landgenooten

verschaften, wordt bijzonder verhoogd door de voortreffe-

lijke eigenschappen en deugden, die haar versierden, zoo-

lang zij onder hare betrekkingen verkeerde. Haar gezel-

lig en belangwekkend onderhoud ging gepaard met eene

minzame bescheidenheid, met achting voor anderen en liefde

tot vrede, die velen met teederheid aan haar verbonden.

Ofschoon zij met orde en zorg alle huiselijke bezigheden

verrigtte, bleef de lust tot lezen, tot eigene oefening en

beschaving , en de zucht om nuttig te zijn voor anderen

bestendig het hoofddoel van haar streven. Zij zelve be-

tuigde : n In uren van uitspanning is schrijven mijne ge-

liefkoosde bezigheid; doch dit zoude ophouden genot voor

mij te zijn, indien ik wezenlijke pligten daaraan opofferde

of slechts minder behartigde." Hare godsdienstige opvoe-

ding en geestrigting schonken haar vooral krachten gedu-

rende haar langdurig lijden , waarin zij met verrukking

kon uitzien en zelfs verlangen naar dát betere leven, het-

welk hare hoogere behoeften des geestes zou vervullen.

Zoo heeft FENNA MASTENBROEK als eene vrome christinne

geleefd en als verdienstelijke schrijfster gewerkt tot ver-

edeling van hare landgenooten , die haren naam duurzaam

in waarde zullen houden: want zij heeft Friesland en ge-

heel Nederland tot roem en hare sekse tot eere verstrekt.

Er was echter in FENNA'S leven eene zaak , die wij tot

dusverre verzwegen, maar die haar de reinste vreugde

schonk, namelijk bare vriendschappelijke betrekking en om-

gang met de dichteres :
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FBANCIJNTJE DE BOEE.

Daar de levensbijzonderheden van deze begaafde vrouw

weinig bekend zijn, zij het mij vergund ook de verspreide

berigten omtrent haren levensloop hier bijeen te brengen.

Zij werd te Harlingen geboren den 18 October 1784 en

had tot ouders MAKTEN DE BOEK , muzykmeester en schrijver

aan de lands werf, en CATHAKINA CKAM.EE, wier huwelijk

met 13 kinderen werd gezegend, van welke ÏBANCIJNTJE-

op een na de oudste was. Bij zulk een aanzienlijk gezin

en een beperkt inkomen , konden er aan onderwijs en op-

voeding geringe kosten besteed worden. Met veel gemak

en lust leerde zij in huis en op de gewone school het lezen

en schrijven tot haar 10e jaar en vervolgens het breiden

en naaijen; terwijl zij verder. hare beminde zwakke moeder

zooveel mogelijk tot het huiswerk behulpzaam was, de

kleinere broeders en zusters hielp verzorgen, en hen met

voorlezen en zingen onderhield. De zucht tot lezen en

voor muzyk gaf bij eene verstandige opvoeding haar een

beschaafd voorkomen, zoodat zij op haar 14e jaar aan ver-

scheidene fatsoenlijke huizen verkeerde als naaister en op-

paster van kinderen, met wie zij zoo goed wist om te gaan.

Tot verligting van het talrijk gezin har er ouders zocht zij

op haar 16e jaar eene betrekking als dienstbode, en vond

die het eerst bij Ds. T. EADSMA te Hempens en een jaar

daarna bij den bakker BOUWE SPOEISTBA en vrouw te

Leeuwarden. Bij deze brave en bijzonder ontwikkelde

lieden, die vele nuttige boeken lazen, was zij als kind in

huis en geheel op hare plaats, zoodat zij aan hunne ver-

standige opleiding veel verpligt was, en evenveel aan den
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eerw. JAN BKOUWEE, wiens catecliisaticn zij bijwoonde,

die hare godsdienstige ^ontwikkeling leidde en bij wien zij

hare belijdenis deed, toen. zij in 1806 door den doop der

bejaarden in liet kerkgenootschap der Doopsgezinden werd

opgenomen.

In weerwil van onderscheidene gunstiger aanbiedingen

bleef zij ,zes jaren lang in dit gelukkige gezin , waarin zij

tevens de gave leerde kennen, om bij sommige gelegenheden

een versje te kunnen maken. De ontvangen lof strekte

niet weinig tot aanmoediging om meerdere proeven te leve^

ren. Ook smartelijke gevallen deden haar behoefte gevoelen

hare gewaarwordingen in verzen uit te drukken. Dit waren

de ziekte en daarop gevolgde dood van hare beminde moeder,

welke tevens eene verandering in haar lot bragten. Want

voortdurende ziekten in het gezin kaars vaders verpligtten

haar in 1807 bij hem terug te keeren , en in den rampspoed

van zijn huis te deelen; hoewel zijn dood binnen weinige

jaren dit gezin ontbond, bij welke gelegenheid zij , in een

gedicht aan hare broeders en zusters, hulde bragt aan zijne

liefdevolle zorg en onvergetelijke lessen.

EKANCIJNTJE zocht nu weder eene betrekking , en vond

die bij den heer TUYNHOUT , secretaris van Baarderadeel te

Jonoe?'d, en volgde deze familie naar Snee/c, toen, zij in

1811 derwaarts verplaatst werd. Deze verandering van

woonplaats en meerdere gelegenheid om met personen van

kennis en smaak in aanraking te komen, was voor liare

ontwikkeling zeer gunstig. Al spoedig leerde zij daar do

schrandere ITEKNA. MASTENBROEK kennen, en had liet on-

derling verkeer op beider geestrigting een weldadigen in-
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vloed. Zij deelden elkander liare geestvruchten mede,

zochten die te verbeteren en te beschaven en zich verder

te ontwikkelen door het lezen van goede schrijvers en

dichters, zonder eenig plan of toeleg om ooit iets in het

licht te geven. De aandrang van vrienden overwon echter

hare schroomvalligheid, en zoo besloten beide den eersten

stap in de letterkundige wereld te wagen, FENNA door liet

uitgeven van een bundel verhalen (Lelctuur voor Vrouweii)

en FEANCIJNTJE van een bundel verzen, getiteld: DicJit-

proeven van FEANCIJNTJE DE BOER, dienstmaagd te Sneelc,

in 1815 te Haarlem bij LOOSJES verschenen.

Natuurlijk waren dit meest gelegeuhoidsverzen, dewijl er

eene bepaalde reden had moeten bestaan om haar hart in

poëzij lucht te geven; doch ook enkele andere , als: Bemoe-

diging en Aan een gevallen meisje gaven blijken van haar

talent, dat door velen hoog gewaardeerd werd en de aan-

dacht op haar vestigde. Intusschen was zij na een verblijf

van vier jaren bij de familie TDYNIIOTJT van betrekking-

veranderd en gekomen bij den heer mr. W. MEXJUS , reg-

ter in de arrondissements-regtbank, die, even als zijne

echtgenoote, haar zeer waardeerde en de zorg voor hunne

kinderen gaarne aan liaar overlieten. Die kinderwereld,

welke zij hare kleine wereld noemde, gaf haar dichterlijk

vernuft ruime stof tot velerlei onderwerpen, die zij in de

rusturen van den avond met groote gemakkelijkheid in

yerzen bragt, om door de kleinen uit het hoofd geleerd

te worden. Zij werd aangemoedigd een bundeltje daarvan

bijeen te brengen en uit te geven, hetwelk in 1817 te

Haarlem: Gedichtjes voor hinderen getiteld, verscheen, en
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grooten bijval verwierf, zoodat het later onderscheidene

malen herdrukt (1822, 1829, 1841 en 1848) en in 1835

zelfs door A. CLAVAKEAU in het Fransch vertaald werd.

Vermits de opmerking gemaakt was, dat deze versjes

bij uitsluiting voor kinderen van hoogere standen geschikt

waren, vervaardigde zij ook een aantal andere voor gerin-

gere standen, die in 1823 werden uitgegeven onder den

titel van: Gedicïitjes voor leïweftige kinderen.

Bij liet lieve versje: Tevredenheid, beginnende met de

woorden:

Wie ooit ons veracht om onz' ned'rigen stand,

Die smaadt zijnen Hemelschen Vader,

leverde liaar broeder JACOB MASTENS DE BOER (later ont-

vanger te Mahhiiii) de bekende aangename zangwijs.

Iutusschen waren de gelegenheden vele, bij welke een

versje van hare hand gevraagd of verwacht, werd, en bleef

zij gaarne de neiging volgen om haar gevoel op eenvou-

dige wijze in dichtmaat lucht te geven. Zoo werd zij aan-

gespoord een tweeden bundel uit te geven, welke in 1821

verscheen onder den titel van Nieiaoe ~Dicldproeven, waar-

op een groot getal inteekenaren was ingekomen, dat blijk

gaf van zijne gunstige verwachting; een bundel, waarin,

zich vooral de verzen: De schoonste bloem,, Aan een ligt-

zinnig meisje en Aan den slaap, door gevoel en gekuischt-

heid van uitdrukking onderscheidden. Het bleef toch be-

stendig haar toeleg, om zich met hare gave zoo veel moge-

lijk kunsteloos te bewegen binnen den kring der denkbeel-

den van haren leveusstand.

Het jaar 182C, dat Sneeh zoo lang met ziekte en rouw
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vervulde, baarde haar dubbele smart en deed haar twee-

grievende verliezen beweenen. Zij moest hare vriendin

FENNA MASTENBROEK derven en ook hare meesteres. In

1823 tocli was zij in dienst gekomen bij den heer A. FEIC-

KENS, wier echtgenoot haar met onderscheiding-behandelde,,

haar in den familiekring opnam en de zorg voor een acht-

tal kleine kinderen met haar deelde. Na den dood van

deze zeer betreurde moeder nam zij een paar jaren lang de

zorg der ganselie huishouding waar, tot dat zij van die te

zware taak ontheven werd door de komst van mejufVrouw

BEBKIIOUT , onder wier verstandige leiding zij nog eenigen

tijd bleef, tot dat haar in 1828 de betrekking werd aan-

geboden van huishoudster bij den lieer S. TUYMELAAK te

Ileerenveen. Na den dood zijner eclitgenoote vond deze

in hare moederlijke zorg voor zijne vijf kinderen een e ver-

goeding, welke deze gansene familie altijd op lioogen prijs

heeft gesteld. Hoeveel lust voor lektuur zij ook bleef be-

houden, het was slechts zelden dat zij op nieuw blijken gaf

van haar dichterlijk talent, en liad zij van het uitgeven

van later vervaardigde verzen geheel afgezien. Zij was eene

van die stillen in den lande, die zegen zoeken te versprei-

den in den aangewezen kring, en wier bescheidenheid een

afkeer heeft van alle schitterend vertoon. Euim 23 jaren

was zij in de familie TUYMEIAAE liet voorwerp van aller

liefde en hoogachting , en zwaar viel allen haar gemis , toen

de dood op den 7 Maart 1852 haar G7jarig leven eindigde

om hare hoop op eene betere toekomst te vervullen. Al

kweekte zij hare dichterlijke gave enkel ter bevordering van

het genoegen en nut van anderen, zonder naar eer of roem
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te streven, toch zal de nagedachtenis van deze voortreffe-

lijke vrouw, die Friesland eens tot eer verstrekte,bij velen

lang in zegenend aandenken blijven.

5 Febraarij 1863. W. EEKHOFF.


