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L. S.l

Aan het hoofd van dezen jaargang slechts een
enkel woord.

Een woord namelijk van dank aan hen, die
de redaktie in staat stelden, dezen almanak in 't
lieht te doen verschijnen. En daaronder behooren
ook zij, wier stukken om deze of gene reden niet
werden, of bij gebrek van de daarvoor vereischte
ruimte , niet konden v/orden opgenomen.

Bovenal haren dank aan den nestor van de
beoefening der Friesche geschiedenis enz. , den
Heer Mr. J. DIRKS , van wien nog eene bijdrage
moest blijven liggen.

Moge ook deze jaargang allen , die in de
geschiedenis, taal en in het algemeen in ;t voorleden
van Friesland belang stellen , welkom zijn!
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JANUARI.

Louwmaand.

1
2
3
4
S
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Donderd. ïNieuwjaarsd.
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

L.K.'smorg. 10
u. 30 min.

Maandag
Dinsdag 1 1
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag

17iZaterdag
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensd.
Donderd.

30: Vrij dag
3l!Zaterdag

N.M.'s nam.
3 u. 42 min.

E.K. 's morg. 6
u. 35 min.

V.M. 's morg.
0 n. 43 min.

ZON in Aquarius of den
Waterm., den 20sten , op te
8 uur en onder te 4 uur.

i

±f u

FEBRUARI.

Sprokkelmaand.

1 Zondag
2;Maandag
3jDinsdag
4|Woensd.
5
6

Donderd.
Vrijdag

7:Zaterdag

L.K. 's morg.
5 u. 2 min.

8 Zondag
9Maandag

10
11

Dinsdag
Woensd.

12 Donderd.
13Vrijdag
14iZaterdag
15Zondag
16 Maandag
17 Dinsdag
18;Woensd.
19,Donderd.
20|Vrijdag
21iZaterdag
22Zondag
23 Maandag
24 Dinsdag
ä5 i Woensd.
26 Donderd.
27|V,ijdag
28 Zaterdag

N M. 's morg.
2 u. 29 min.

E.K. 's nam. 6
n. 47 min.

V.M. 'smorg.7
u. 36 min.

ZON in Pisoesof de Vis-
schen, den 18den, op te 7
uur en onder te 5 uur.

r
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M A A R T .

Lentemaand.

1 Zondasr
2
3
4
5

Maandag
Dinsdag
Woensd.
Donderd.

6Vrjjdag
7: Zaterdag
8
9

L.K. 's nam.
7 uur 55 m.

Zondag
Maandag

10 Dinsdag IN.M. 's nam.0
lllWoensd.
12Donderd.

uur 8 min.

lS'Vrijdag i
14Zat'erdasr i
15 Zondag :
16Maandag
17 Dinsdag
18 Woensd.
19 Donderd.
20 Vrijdag
21Zaterdag
22 Zondag

E.K. 's morg. 9
uur la min.

23 Maandag
24 Dinsdag
25 Woensd. V.M. 's nam 1
26 Donderd. u. 29 min.
27 Vrijdag
28,Zaterdag',
29 Zondag
30,Maandag'
31'Dinsdag ;

ZOM in Aries of den Ram,
den 20st., op te 6 uur en
ond. 6 uur. Lente begint.

A P K I L. |

Grasmaand.

j
1 Woensd.
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Donderd.
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

L.K. 's morg.
6 uur 48 m.

Maandag;
Dinsdag !
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaterdag

N.M. 's nam.
9 uur 14 min.

Zondag
Maandag

14|Dinsdag
15 Woensd.
16|Donderd.
17 Vrijdag
118 Zaterdag
19|Zondag
20 Maandag
21!Dinsdag
22, Woensd.
23 Donderd.
24 Vrijdag
l25|Zaterdag
26, Zondag
27! Maandag
28 Dinsdag
29 Woensd.
30 Donderd.

E.K. 's morg.
1 uur 53 m.

V.M. 's morg.
5 uur 23 m.

ZON in Taurus of Stier,
den 20sten, op te 5 uur en

1 onder te 7 uur.
i l

[
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M E I .

Bloeimaand.

1 Vrijdag IL.K. 's nam. 2
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Zaterdag
Zondag
Maandag

uur 43 min.

Dinsdag !
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

1 25Maand'ag
26'Dinsdag
271 Woensd.
28JDonderd.
29 Vrijdag
301 Zaterdag
31 Zondag

N.M. 'smorg.
6 u. 33 min.

B.K. 's nam.
7 uur 22 m.

V.M. s nam.
6 nnr 43 m.

L.K. 's nam. 7
u. 12 min.

ZON in Gemini of' de
Tweel., den 21sten,op te4
uur en onder te 8 uur.

3

J U N I.

Zomermaand.

1 Maandag
2
3

Dinsdag
Woensd.

4!Donderct.
5 Vrijdag
6! Zaterdag
7Zondag
8,Maandag
91 Dinsdag

lOWoensd.
lliDonderd.
12|Vrijdag
13, Zaterdag
14 Zondag
15 Maandag
16 Dinsdag
17 Woensd.
18 Donderd.
19 Vrijdag
20 Zaterdag
i21 Zondag
i22 Maandag
123 Dinsdag
'24'Woensd.
25 Donderd.
26 Vrijdag
,27 Zaterdag
28 Zondag.
29 Maandag
30, Dinsdag

i

N.M. 's nam.
4 uur 44 va.

E.K. 's nam.
0 uur 51 m.

V.M. 's morg.
5 uur 29 m.

L.K. 's nam.
11 uur 33 m.

IZON in Cancerofde Kreeft,
den 21st,., op te 3 ure 42 m
en onder te 8 ure 18 min'
Langste dag. De Zom. beg'

E
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| J U L I .
j

1 Hooimaand.

ljWoensd.
2'Donderd.
3

i 4
Vrijdag
Zaterdag

SjZondag
6|Maandag
7lDinsdag
8 Woensd.
9'Donderd.

10,'Vrijdag
llZaterdag
12 Zondag
13 Maandag
14'Dinsdag
15
16

Woensd.
Donderd

17| Vrijdag
18'Zaterdag

! 19jZondag
20 Maandag
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dinsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag

N.M. 's morg.
4 uur 16 m.

E.K. 's morg. 5
uur 46 m.

V.M. 's morg.
2 uur 11 m.

Zaterdag |
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensd.
Donderd.

31 Vrijdag

L.K. 's morg.
4 uur 50 m.

ZON in Leo of den Leeuw,
den 22st, op te 4 ure en
onder te 8 ure.1

t

A U G U S T U S .

Oogstmaand.

LZaterdagl
2:Zondag'
SMaandag
4lDinsdag
5|Woensd.
6lDonderd.

| 7|Vrijdag
8

1 9
10
11
12
13
•14
15

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaterdag-

ilôlZondasr
17
118
!l9
20
121
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Maandag
Dinsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag

N.M. 's nam. 5
uur 30 min.

E.K. 's nam-
9 uur 29 m.

V.M. 's nam. 9
uur 46 min.

Woensd. L.K. 's nam. 0
Donderd.
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

uur 27 min.

ZON in VirgoofdeMaagd,
den 23st., op te5u .46m.
en onder te 7 uur.

1 j

t
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SEPTEMBER.
i

Herfstmaand.

1 .Dinsdag
2 Woensd.
3!üonderd.
4 Vrridag
5 .Zaterdag
6 Zondag

N.M. 's morg.
8 uur 13 m.

7 [Maandag!
8 Dinsdag
9; Woensd.

lODonderd.
11 Vrijdag
12'Zaterdag
13 Zondas
14 Maandag
lölDinsdag'
16!Woensd.

B.K. 's morg.
11 n. 25 min.

17jDonderd. |
18j Vrijdag ; V.M. 's morg.
19 Zaterdag 5 nUr 21 m.
20
21
22
23
24

Zondag j
Maandag'
Dinsdag
Woensd.
Donderd. L.K. 's nam. 11

25 Vrijdag
26 Zaterdag
27 Zondag
28 Maandag
29 .Dinsdag
30'Woensd.

1

uur 25 m.

ZON in Libra of de Weeg-
schaal, den 23st., op te 6
ure en onder te 6 ure.
De Herfst begint.

OCTOBER.

Wijnmaand.

liDonderd.
2! Vrijdag
8 Zaterdag
4 Zondag
5 Maandag
6 Dinsdag

N.M. 's morg.
1 uur 17 m.

7 Woensd. 1
8 Donderd.
9 Vrijdag

10 Zaterdag
11 Zondag
12Maandag
13 Dinsdasr
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaterdag

25'Zondag
26 Maaiiclag
27
28
29
30
,31

Dinsdag
Woensd.
Donderd
Vrn'dag
Zaterdag

î.K. 's nam. 11
uur 14 min.

V.M. 's nam.
2 uur 2 m.

L.K. 's nam.
2 uur 14 min.

ZuN in den Schorpioen,
den 23st., op te 7 ure en
onder to 5 ure.



w
NOYEMBER.

Slachtmaand.

i
2

4

Zondag IN.M. 's nam.
Maandag) 6 uur 50 m.
Dinsdag 1
Woensd.

5 [Donderd.
n TT • • i i

6
7
8
9

10
11
12
18

vnjaag
Zaterdag
Zondag 1
Maandag E.K. 'smorg.
Dinsdag I 9 uur 4 m.
Woensd.
Donderd. 1
Vrijdag i

14l2aterdagi
15
16

Zondag 1
Maandag y.M. 's mors. 0

17|l)insdag u u r 3,3 m ; '
18
19
20
21
22
23
24
25

Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag L.K. 's morg.
Dinsdag 8 uur 43 m.
Woensd.

26 Donderd.
27,Vrijdag
28'Zaterdàg
29 Zondag
80 Maandag

1
ZON" in Sagittarius of den

Schutter, den 22st., op te 8
uur en onder te 4 uur.

•

1

tin
I4J

1 1DECEMBER.

1 Wintermaand.

llDinsdag
\ 2 Woensd.

3 Donderd.

i Vrijdag
Zaterdasr

BiZondag
7
8
9

jlO
; "
;i2
!13
14
115
|16
•17
18
19
20
21
22
23
24

N.M. 's nam.
0 uur 2 min.

Maandag
Dinsdag lü.K. 's nam.
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaterdag-
Zondag

5 uur 31 m.

V.M. 's nam.
1 uur 10 m.

Maandag1

Dinsdag j
Woensd. f L.K. 's morg.
Donderd. 5 uur 56 min.

25 Vrijdag
26Zaterdag
27 Zondag
28 Maandag
29 Dinsdag
30 Woensd.
31!Donderd. N.M. 's morg.

3 u. 37 mm.
ZON in den Steenbok,

den21st., op te 8 u. 18m. en
onder te 3 u. 42 m.
Kortste dag. De Wint beg.
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Provinciale Bibliotheek van Friesland.
Commissarissen: J. VAN LOON JZ. en Mr. A. BLOEM--

BEEGEN.
Bibliothecaris Mr. J. L. BERNS.
Amanuensis H. EILERS.

De Bibliotheek, in het Paleis van Justitie, is uit-
gezonderd op feestdagen, geopend 's Maandags en
Woensdags van 10 — 3 en Vrijdags van 9 — S uur.

'De Catalogus, die uit 5 deelen bestaat, met een
Alphab. Register daarop , ligt ter inzage aan de
Bibliotheek en is in den Boekhandel te verkrijgen
voor /' ö.'iO.

Boeken enz. worden naar de bepalingen van het
reglement door den Bibliothecaris in gebruik gegeven.

ArcMef van Friesland
Archivaris Mr. J. L. BEENS.
Amanuensis H. EILERS.

Het Archief, thans geplaatst in een afzonderlijk
gebouw aan de Tweebaksmarkt, het tweede ten
zuiden van het Gouvernementshuis , is uitgezonderd
Zon- en feestdagen , zoomede eiken Woensdag, alle
dagen van de week geopend van 's voorm. 10—12
en van 1—4 uur.

Inlichtingen nopens het gebruik worden door den
Archivaris gegeven.

Buma-Bibliotheek.
Commissarissen: J. VAN LOON JZ. en Mr. A. BLOEM-

BERGEN Ez. Mr. J. G. VAN BLOM, Secret.-Ontv.
Bibliothecaris Mr. J. L. BERNS.
Amanuensis H. EILERS.

Deze bibliotheek bevat de nieuwste werken betrek-
kelijk de Grieksche en Romeinsche letterkunde, is
voorloopig geplaatst in de zaal van de Prov. Biblio-
theek en op de dagen en uren als deze geopend.

De gedrukte Catalogus ligt aldaar ter inzage.



Archief en Bibliotheek van Leeuwarden,
Archivaris, J. C. SIKGELS ,

zijn geopend alle werkdagen van 10 — 3 uur.

Fricsch Genootschap van (xescliîed-,
Oudheid- en Taalkunde.

460 gewone, 55 buitengewone en 4 eereleden.
Jas?). C9zij:ïüu6 f •'.

Mr. J. DIBKS, Voorz. Jhr. Mr. F. J. J. VAN
ErsiNGA en Gr. H. VAN BoEssror WAALKES , Bestuur-
ders. Dr. F. G. SLOTHOUWER, Secr. Mr. A. LOOXMA
YPEY, Penningm. Mr. W. B. S. BOELES , Bibl.
C. H. F. A. COKBELIJN BATTAEBD , Conserv.

Het Friesch Museum, tegenover de Kanselarij ,
is geopend Zondags van 12—4 , Vrijdags van
9 — 4 , de overige dagen van 10—4 uur. Toegang
vrij voor de leden en correspondenten, met eene dame.

De Bibliotheek is voor de leden geopend Zater-
dags van 2 — 3 uur. Aanvraag om boeken bij den
Bibliothecaris.

Sclskip for Fryske tael en skriftcnkcnnissc.
J. VAN LOON JZ., Foars. WALING DYKSTEA, Bysitter.
J. HOENSTBA, Ie Skriuwer. T. VBLSTBA, 2e Skriu-
wer. A. J. S.MEDING-, Skatliâlder. O. SYTSTKA, Samler.

450 gewoane en arbeidsjende, 5 bûtengewoane
en f) eareleden.

Jierl. ynlage ƒ 2.50.
Boeken kinne út 'o boeksamling oanfrege wirde by

de Samler.
Het Selskip heeft de volgende Kriten of onder-

afdcelingen :
Ljouwert. Foars. P. A. WILHBLÎIY, Ie Skr. O. SYTSTRA,

2e Skr. L; BIJ DE LBIJ. Snits. Foars. D. HANSMA, Skr.
M. H. RBIDSMA. Baerd. Foars. T.J. JOUSTIÏA. Skr. H.
E. BAKKER. Grou. Foars. B. G-OBTBE, Ski-. C. WIEL-
SMA, Skathr. P. VAN HEB GOOT. Joure. Eare-foars.
M. P. TEOELSTEA te Hengelo. Foarsitter Gr. E. DE
BOER Skr.-Skath. F. G-. LOOLIENGA. Frentsjer. Foars
C, D. VAK DEE WEG, üys. A. DEAISMA DE VTEIES, Ie
Skr. JBiJLSMAj 2e Skr. H. VAN VBEENINGIÜN, Skathr.
JAN BOGSTRA.
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De Lustplaats Groot Heerema
bij ZWEINS.

(Met eene afbeelding.)

In de zeventiende en vooral in de achttiende
eeuw, gaf de toenmalige toenemende welvaart meer
en meer aanleiding, dat de rijk geworden Neder-
lander zich te eng begon te gevoelen binnen de
wallen van zijne woonplaats en zijn oog liet weiden
over de omstreken daarvan, om, zooals men zegt,
„eens een versch luchtje te scheppen." Daaraan
was destijds , toen iedere stad, waar het terrein
daartoe de gelegenheid aanbood, doorsneden was
van niet welriekende grachten, gereede aanleiding.
Tallooze zoogenaamde theetuintjes werden buiten
de wallen aangelegd, waarvan de koepeltjes, om
ruimte te winnen en beter uitzicht over den weg
te verkrijgen, meestal vlak nevens , ja half over
de sloot, dat ook geen frissche beek was, ge-
plaatst werden.

Meer vermogenden gingen wat verder van de
stad af lusthuizen bouwen en soms prachtige lust-
hoven aanleggen.

De Diemermeer, eens droog gemaakt, werd vol
met door rijke Amsterdammers gestichte, soms
vorstelijke buitenplaatsen. Doch weldra, naarmate
de communicatiemiddelen verbeterden door het aan-
leggen van trekvaarten en rijwegen, trok de ver-
mogende Amsterdamsche koopman hooger op naar
meer gezonde streken. De Mennonieten- of Menis-
tenhemel ontstond aan de Vecht en talrijke buiten-
plaatsen verrezen in de hooge zandgronden achter



Haarlem, om, in onzen leeftijd, (althans aan de
Vecht) weer plaats te maken voor villa's in het
Gooi, het Sticht van Utrecht en in Gelderland ,
thans nog sneller te bereiken dan vele vorige nabij
Amsterdam gelegen buitenverblijven.

Het is wel niet te denken, dat men daar
buiten zich, 's zomers, met zijn huisgezin opsloot!
Neen! talrijk waren de logeergasten en daaronder
ook poëten en rijmelaars , die, na het goede der
aarde op zulk een lusthuis genoten te hebben,
en de lustplaats en den gastheer bezongen. Zoo
verheerlijkte b.v. AENOLD HOOGVLIET de prach-
tige lustplaats Zijde balen nabij Utrecht en den
eigenaar DAVID VAK MOLLEM , die, wederkeerig
voor den dichter eenen prachtigen gedenkpenning
liet vervaardigen. *)•

Iets dergelijks deed de poëet DANIBL WILLINK.
In het jaar 1734 verscheen toch te Amsterdam bij
den boekverkooper GBBKIT TIELENBTJBG in de Gast-
huis Moolensteeg, een boekdeel in kleinoctavo for-
maat van XXX en 198 bladzijden, getiteld: De
Lustplaats Groot Heerema bij Franeker. In Vaar-
zen beschreeven: Nevens eenige Mengel Poëzij, door
Daniël Willink.

Als wij dit boek (waarvan ik een fraai gebon-
den , verguld op snee - zeker present - exemplaar
bezit) eens inkijken, dan vinden wij eerst de voor

') Beschreven in den catalogus der penningen van
wijlen Mr. JEE. DE VEIES JEBZ. (Amst. 1885, no. 1682)
en toen verkocht voor ƒ320.—. Zoo spreekt Dr. H. C.
ROGGE (Amst. Jaarb. 1888) van den lusthof Zoden
onder Sloterdijk van CHRISTOFFEL BÏÏUDEKER , van de
hofstede Morgenstond aan den Amstel van J. VooBDAEa
en van het buitenverblijf Elswigk aan den Amstel-
veenschen weg van J. R. WELLEKENS, ook een dichter.



3

zulk een werk destijds onmisbare, fraaie, door J. C.
PHILIPS (de vaste leverancier) ontworpen en gesne-
den , allegorische titelplaat en daartegenover liet
even onmisbare , verklarend gedicht van B(ERNASD)
D(E) B(OSCH): „Op de Titelplaat." Evenmin ont-
breekt de in staal door H. POST in 1734 uitgedacht
en gesneden fraaie, vleyende, berymde opdraclit van
dienzelfden BERNARDUS DE BOSCH in Amsteldam ,
gedagteekend 1 van Wiedemaand 1734 aan den
Edelen Achtbaren Heere, den heere mr. NICOLAAS
OOBNBLIS HASSELAAR , oud schepen der stad Am-
steldam. Wij zien hieruit, hoe de consides te
Amsterdam even goed hunne cliënten hadden als
die te Eome. 2)

Achter het Aan den Leezer (waarop wij terug
komen) vinden wij de destijds in gebruik zijnde lof-
verzen van den graveur H. POST, G. KLINKHAMER, ABM.
DE HAEN DE JONGE, LÜOAS PATER, GBRKIT BLAAUPOT

DE JONGE , DK. CLOUS LUTKEMAN en DIRK VAN BEEK. 3)

'2) D. WILLINK zelf droeg zijn Amsterdamsdie Tempe
(1712) aan PIETER DE W I T op. De Amstelstroom aan
WiLLEM NoLTHENius en zijn Amsterdamsdie Buiten-
singel (4 van Wijnmaand 1722) aan Mr. DIRK TRIP ,
Commissaris. — B. DE BOSCH vangt dan ook aan:

„Sloeg WILLINK, die voor wakkere overheden . . .
Steeds achting droeg, van slaafsche vleierij
Afkeerig, thans zijne oogen naar beneeden,
Hij waar' verheugd, daar 'k U zijn' arbeid wij'.
Doch, ten slotte, geeft hij deze reden voor zijne

Opdragt aan: „üwe Achtbaarheid bescherm'zijnWeesje",
zeker het jongste der vier kinderen, die D. W. achter liet.

3) Men ziet dat er toen (1734) geen gebrek aan
„bezingers" was. In een der lofdichten worden nog
aangehaald: VLAMING, SCHERMER (†) 10 Feb. 1711).
DULLAART († 6 Mei 1684) en POOT († 31 Dec. 1733).
Ook CLAAS BRUIN behoorde tot dit soort van „middel-
matige dichters", door de tijdgenooten echter hoog
gewaardeerd.



Een door C. LX'BINIETZKI (in 1722) geschilderd
en door F. OTTENS (1734) kunstig gegraveerd
portret) stelt ons DANIEL WILLINK voor in 1722
op 46jarigen leeftijd, met het onderschrift van
D. VAN HOOGSTRATEN :

Vernuft en deugt en goede zeden,
Geschikt naar 't richtsnoer van de reden,
En Letterwijsheit opgegaert,
Uit boeken nacht en dag doorblaert,
En bloemen op Parnas gelezen
Volmaken WILLIKKS rechte wezen.
Ook vis à vis het portret vindt men bijschriften

van ABRAHAM BOGABKT en N. N. 4)
Daarop volgen het gedicht De Luslplaats Groot

Heerema, beslaande blz. 1 — 38, Lof- en Mengel-
dichten, blz. -41 — 102, Brmloftdichten, blz. 105 —
168, LijkdicMen, blz. 171—198.

Het lust ons om de lezers van ons jaarboekje
eens kennis met den dichter en zijn gedicht (aan
de meesten zeker tot hiertoe, als ook niet dagelijks
voorkomend, onbekend) te doen maken. Gij vraagt:
Wie was D ASIEL WILLINK?

Dr. H. 0. ROGGE (onlangs Hoogleeraar in
de geschiedenis aan de Amsterdamsche Univer-
siteit geworden) plaatste in het Amsterdamsch
Jaarboekje voor geschiedenis en letteren ( Ie jaar -
gang 1888, blz. 1 — 19) een stukje, getiteld
DANIEL WILLINK en reeds BERNARDUS DE BOSCH in

4) Het wapen van WILLINK , onder het portret te
zien. is gekwarteleerd: (1 en 4) van lazuur met
drie eikels aan een tak, (2 en 'S) van zilver met een
klimmende, gekroonde, links gewende leeuw van sabel.



zijn boven vermeld Aan den Leezer deelde ons bij-
zonderheden uit WILLTSKS leven mede. °)

Hij stamde uit een zoo talrijk geslacht. dat G. WIL-
LINK , zijn oom, te Amsterdam in 1721 daarvan een
stamboek uitgaf. 6) Hij werd geboren den 31 Mei
1676 te Amsterdam. Zijne ouders waren, JAN
WILLINK, Wondheeler en meermalen Overman van
het Chirurgijnsgild, en MABGABEÏHA DE MASIEEES ,
„van deftigen huize." Onze held, meer genegen om
eene wetenschappelijke loopbaan in te treden,
werd, wel wat tegen zijn zin , wijnkooper, huwde,
10 April 1698, WIJNANDA DE BEULN , dochtervan
JACIUÎ DE BRUIN en MACIITELD VAN TOL , die hem
zeven kinderen schonk, waarvan nog drie bij zijn
vrij schielijk overlijden te Beverwijk („daar hij was
om zijne zaken te bevorderen") op 16 October
1722, in leven waren. 7)

Het lidmaatschap van ConMantia et labore, lokte
D. W. uit om fransche tooneelstukken te vertalen,
gelegenheidsverzen te maken en eindelijk zijn Amstel-
stroom (1710) te dichten, dadelijk gevolgd door Anister-
damsche Tempe (de Plantage) ( 1 7 1 2 ) , Bloemkrans
(1 714), Lusthof (1715) , Christelyke Gebeden n) (1718),
Amsterdamsche Buitensïngel (1723) , Groot Heerema

5) BERNAUDUS DE BOSCH noemt daarin D. W. zijn
neef en vond dien bundel gedichten bij het overlijden
van jufvrouw MAOIITBLD VAN TOL , moeder der eclit-
genoote van D. W.

6) 2e druk, zeer vermeerderd, door P. B(EETS) te
Deventer, 1761.

') Begraven 16 Oct. 1722 te Beverwijk, in het koor
der kerk. Beklaagd in zangen door A. BOGAEET en
dokter TAMÉ.

8J Zie verder Geschriften van Daniël Willink, Amst.
Jaarboekje I , 1888, blz. 18—19 en den korten inhoud
er van aldaar blz. 7—14.
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en Mengelpoezy (1734), en Amstellandsche Arkadia,
(uitgegeven door G. SCHOEMAKBR 1737, de drie
laatste na zijn' dood.)

Gaarne heeft men eenige voorstelling van een
persoon, die ons belang inboezemt. WILLINK'»
neef B. DE BOSCH zegt, dat „hy wat zyn gestalte
„betreft rustig was en van matige lengte, van
„gelaet vriendelyk en deftig, minzaam in zynen
„ omgang, ernstig en verstandig in zyne redenee-
, ringen en van eene gulhartige, vredelievende en
„liefhebbende inborst, yverig en zorgvuldig in het
„behartigen van den welstand zynes huisgezins"
enz. enz.

Het is toch meer dan tijd dat wij D. W. op
zijnen tocht naar Groot Heerema vergezellen, „een
voor dien tijd belangrijke reis", zegt Dr. EOGGB.
Hij deed die dan ook niet alleen , maar in gezelschap
van zijn' neef GEHARD WILLINK MKTJEBS , diens
echtgenoote °) en nog eene nicht WILLINK uit
Amsterdam. 10) In welk jaar deze famüietocht
naar Friesland geschiedde kan men slechts bij be-
nadering opmaken , daar nergens een jaartal in het
gedicht voorkomt Zeker tusschen 1717 —1722, en
waarschijnlijk in 1719. Het berijmde verhaal doet ons
een blik slaan op het leven van een rijk heer op zijne
lustplaats , in het hart der kleistreken van Fries-
land , in het eerste vierendeel der achttiende eeuw.

9) Uit de aanteekening no. 40 op blz. 26—27 blijkt
het, dat deze heette HAZINA KOEXBRDING en dat hun
huwelijk den lOden April 1707 werd voltrokken, leert
liet bruilottdicht, blz. 111. Hij komt voor als Goed-
aart (bl/.. G uo. 19), z'0 als Haasje (blz. 2G no. 40) in
het gedicht Groot Heerema.

1(') Als Iiooeemond, een uitmuntende zangeres ver-
meld (blz. 26 no. 39).



Hoe de deftige wijnkooper uit Amsterdam in
zulke vriendschapsrelatiën met den rijken eigenaar
dier lustplaats Lrvrus DIRK VAN ANDRINGA, l l)
Ontvanger-Generaal van Friesland , kwam , is ons
niet gebleken, doch D. W. had bloedverwanten
te Leeuwarden. In liet gedicht (blz. 7) komt een
DORILA voor, zijnde Jufvrouw THEODORA WILLINK ,
„Gemalinne" van den Heere mr. HENDRIK P I E -
KENBROEK , Rechtsgeleerde te Leeuwarden en GOEDA,
dat is Jufvrouw KATHAEINA WILLINK te Leeuwarden.

Groot Heerema hij Franeker, op den titel ge-
noemd, was echter niet, zooals men door deze
plaatsbepaling vermoeden zoude, zeer nabij die
stad gelegen. Neen , de afstand ten oosten daar-
van bedroeg wel ruim een uur gaans. Op de
kaart van CHRIST. SCHOTANUS (1664) van Fraiieke-
rudeel komt het niet voor, 12) maar op die van
Dr. BERN. SGHOTANCS à STERINGA (1718) is liet
zeer duidelijk afgeteekend, strekkende van liet dorp
Zweins l s ) als een langwerpig vierkant met singel,

1 •) Wapen van ANDKINGA OUD: 1. veld van keel
met drie gouden klaverbladen boven elkander, 2. 1607
met drie dito (2 1) , 3. gekwarteleerd n. 1 met drie
klavers.

l'2) Wel Binnerda ten N.-W. van Groot Heerema,
daarin geenclaveerd, en in den tekst blz. 206 staat
10. Sweins. „In dit dorp ligt de state Herama." (Ook
bij Tzum, ten Z. van Franeker, liggen Herema en
Nije Herema. Ten Westen lag Kingma, dat, (so ge-
segt wordt) , in voortijden galg en rad voerde.

ls) Tegenwoordige Staat van Friesland II , blz. 443'
(1789), Sweins. „Ook plagten hier de Staten Binnerda
„en Groot Heerema te zijn, doch de eerste is van overlang
„verdwenen en de laatste werd door wijlen Professor
„JoHANNES VAN DER W A E I J E N († 1701) (BOELES, Fra-
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opvaart, tuinhuis en groot heerenhuis tot aan de
trekvaart. Daarbij staat Groot Heerma Van der
Waeijen '3) nu (1718) Andringa. Dit was Livius

THEODORÜS VAN ANDRINGA , geboren den 80 Mei

1679, ontvanger-generaal van de Provincie Fries-
land geworden den 4 Maart 1698. Hij deed af-
stand van die betrekking in December 1741.

(In datzelfde jaar deed zijn broeder REGNERDS
— geboren op de Lemmer 24 Decb. 1674 — ook af-
stand van zijn grietmanschap over Lemsterland.
Deze overleed den 25 Aug. 1754.)

Toen MAETINUS VAN BOÜEICIUS , Grietman van
Aengwirden, 1 Juli 1733 was overleden, werd
onze LIVIUS bij nominatie der ingezetenen daartoe
verkozen, doch hij verschoonde zich van dat ambt
wegens zijne jaren en lichaamskrachten en bleef,
rustig , op zijn landgoed Groot Heer erna bij Zweins
wonen, alwaar hij den 3 Maart 1755 stierf'.

Tot gedachtenis aan hem en zijnen voormelden
broeder (beide te Oldeboorn, hunne stamplaats,
begraven) werd in 1761 een sierlijke marmeren
graftombe opgericht.

Ka zijn dood werd Groot Heer erna nog merke-
lijk verbeterd door mr. VIKCENTIUS VAN GXINSTBA ,
Grietman van Oost-Stellingwerf (1778), overleden
Aug. 1780. Later werd de plaats nog bewoond
door zijne weduwe AMKLTA WISKIA LYCKLAMA

„neker Hoogeschooï. I I , blz. 273) afgebroken, doch
„ daarvoor, een iveinig van daar, een treffelijke hofstede
„gesticht, die zich met hare aanzienlijke plantaadje
,,noordwaarts tot aan de kerk van Zweins en zuid-
„waarts tot aan de trekvaart uitstrekt." Zie ook
„Groot Heerema, blz. 13 no. 25.
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à NijKHOT/i 14) en daarna tot de slooping in 1814
door LSAAC MARCBLLUS DE SWAIÎT—G-LINSTRA. 15)

Het gedicht Groot lieer erna , 38 bladzijden druks
beslaande, bestaat uit een Voorzang (blz. 3 — 7),
Groot lleerema (blz. 8 — 36), afgebroken dooreen
zang op de wijze: 0, heilig zalig Bellûehem (blz.
26 — 28, (die in het H.S. van D. W. ontbrak en
door den uitgever R. DE BOSCH er is ingelast) en
de Slotzang (blz. 36 — 38). Een 46tal aanteeke-
ningen van dien uitgever geven ophelderingen van
de daarin voorkomende namen van plaatsen en
personen.

Wij deelen den Voorzang in zijn geheel mede,

14) De datum van haar overlijden is niet in het
Stamboek te vinden. Zij werd te Deinum begraven
en had twee dochters :

a. ENTIA MARTHA, geb. 1764, gehuwd 18 Juni 1807
met JOH. GALENUS MAUBIÏS PICO baron VAN SÏTZAJIA.
Zij stierf 1 April 1804. Hij, geb. 1762 te Leeuwarden,
stierf aldaar den 9 Dec. 1839, als gepensioneerd gene-
raal-nrajoor.

b. MARTHA KINNBMA VAN G-LiNSTRA(geb. 1764) trouwde
in 178~> met ISAAC MARCBLLIUS DE SWAKT . (geb. te
Gulpen bij Maastricht 19 Jan. 1765>, overleden als
burgemeester van Franeker, den 10 Nov. 1835.

'••) Groot Heerema werd (wat liet hoofdgebouw
betreft) geraseerd in 1814. EL W. STEENSTRA in zijn
Franekeradeel (1836) zegt: „Voor weinige jaren." Toen
schrijver dezes in i'raneker (1830) zijne studiën begon,
was het dan ook al een poos verdwenen. Het ging
vrolijk ten gronde, want E. M. VAN BEYMA, die op
het naburige Kingma-staie tot in 1825 leefde en zeer
vroeg opstond, plag te zeggen: „als ik op sta, gaan mijne
buren naar bed", en wij studenten noemden den zwaar
op den gang zijnden, podagreusen burgemeester zeer
oneerbiedig, onder ons: „ Pa Stram —Post ergo propter ?"
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als een proefje, (met onveranderde spelling) van
D. W.'s dichtkunst en omdat die zijne reis door
Friesland bevat.

„(ïelyk een vlugge duif, des zomers uitgevloogen
„In blyde vryheid tiert, al zwervende in de lucht,
„By 't helder zonnelicht, met onbekrompe vlucht,
„Wierd, na lang draalens, ook myn doffe geest

bewoogen ,
„ Om door eene Uitvlucht, die de vreugd in de

ad'ren spreit,
„Zich voor een' tyd te ontslaan van zorg en bezigheid.
„Ze ontweek liet Stadsgewoel, daar de ooste- en

noorderwinden
„De Zee ontroerden, en haar schuimend pekelnat
„Bestookten in zijn' rust, dat vast ten liemel spatt',
„Daar 't dus verwoed, uit wraak, scheen alles

te verslinden :
„Waarop gemaatigtheid de onruste wilde zee ,
„Weer zachtjes streelde, en tot haar' rust bedaaren

dèe."

De reis ging over de Lemmer met den stevig
gebouwden Lemster beitrtman; in welks kajuit ter
waarschuwing om zich bij het nederdalen naar het
vertrekje, waarin de drie kooien waren, niet te
stooten, met groote letters, (althans in mijn'jeugd,)
boven in den balk te lezen stond: Bok wat (Buig,
buk wat). Die kooien hadden het eigenaardige.
dat (ik spreek hier bij ondervinding) bij hevigen
storm men aan den lijkant daarin liggende , met
moeite er uit konde komen en aan den windkant
er bijna uit rolde terwijl men in de middelste kooi
alles behalve horizontaal lag te rusten.
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„Daar doet zich Vriesland op, en Lemmer, door
de slaagen

„Van 't alverteerend vuur, en doodsche waternood
„Wel eer te streng bezocht, nu lieflijk in den schoot
„Der Vree gekoestert, en beveiligt voor de vlaagen
„Der krygsorkaanen; daar heer Grietman Edelaart,
„Den bloey en welstand van het Lemsterland be>

waart: 16)
Æu door het Schooterland, vol hoog geschoote booroen
„En groene bosschen, langs het ruime Orangiewoud
„En vorst'lijk Landhuis, doch nog niet in kracht-

vol bouwt, 11)
„Door Angewierden, daar de vlijd de groene zoomen
„Van 't land, om brandstof ligt, en't zwavelige veen
, Voorts uitgespit word, door gezonde en sterke leen.4")
„Naar 't vruchtbaar Opsterland daar Landryk t0)

neergezeeten
„Van staat- en landbewind vast onbekommert rust,
„En trekt de vruchten van zijn Hof en Veld, met lust
„Die smaakende, bij 't zoet genot van 't rein

geweeten.

I6) W. WILLISK zinspeelt hier op voorvallen van het
jaar 1716. Edelaart is Hegnerus van Andrwqa, reeds
vroeger vermeld, de broeder van zijnen gastheer Li-
'cius. De vrede, in 1713 te Utrecht gesloten, bracht
aan het uitgeputte Nederland rust.

'r) „Dit huis bestaat uit twee vleugels, die thans
(1788) door den kastelein worden bewoond (toen 1719
door Prinses MARIA LOUISA) zijnde het Lichaam des
gebouws nooit voltrokken geworden"? Tegenw. Staat
van Friesland, III, blz. 529.

18) In 1890 te lezen „onwillige en opgeruide leen.'1
10) AUGUSTISUS LYCKLAMA à NIJBIIOLT , toen dus

reeds Old-Grietman van Opsterland, waarvan hij in
171S afstand had gedaan, opgevolgd door zijnen oud«
sten zoon. Zie H. B. v. SMIKIA. Grietmannen, blz. 887.
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„Dus voort naar Smallingland, Tietjerk enLeeuw'-
radeel,

„Landstreeken vol van vrucht, alle even schoon
en eel.

,o Leeuwerden! o Stad! o Hof der ed'le Vriesen !
„Die zoveel Helden kweekte uit uwen ruimen schoot,
„Wat schenkt gy my al zoet, met mijnen Reisgenoot,
„Den trouwen Goeclaart: 'k zou my in myn drift

verliezen,
„Indien ik magtig waar, te melden al het zoet
, Van zooveel' braaven, ons so vriendelijk ontmoet,
„Ik vlocht een vriendenkraiis van uitgekipte bloemen
„Om 't hoofd van Dorila, van onverwelkbre kleur ;
„Ik schikte een bloemfestoen, vol Hoffelijke geur,
„Voor Goeda, om haar deug en vriendschap

t' zaam te roemen,
„Ik zong den lof op , naar den ouden Barden trant,
„Van ïeemis voesterling, van Dinglieers 20) vriend-

schapsband ;
„Maar wyl my meer de magt dan stoffe zoude

ontbreeken,
„Roept my myn oogmerk, in 't wellustig groensaizoen
, Langs veldtapijten, door Menaldum , in het groen,
„Daar Sweins het hoofd opbeurt, ver boven andre

streeleen,
„Die even vrolijk op haar' weigebouwden grond,
„Haar vruchten draagen, in dit aangename rond."

Tot de kern van zijn gedicht Groot Heerema
genaderd, geraakt de zanger (gelijk van zelf spreekt)
in verrukking of liever windt hij zich daartoe op.

s°) Boven reeds verklaarde bijnamen.
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„Waar ben ik? hoe ! wat 's dit! wat weelige Lands-
douwen ?

„Wat lieflijk Lustprieël'? O heerlyk Paradys!
„ O, tweede Tempe! . . . .
„O Groene Laanen, prat op al uw steig'rende Tpen! , ,
„Die uw bewandelaars, voor zon en regen dekt,
„En als een' schaar van twee paar groene schut-

ten strekt.
De gast van Livius windt zich zelfs zoo ver op

dat hij zegt :
„Dan zal ik, onvermoeid, gedekt door uwe lommer,
„In't schacluwryke groen , verheffen myne luit
„Of pa-aren haar geklank , met die van Tyters fluit,
„Die aan deez' Maar e beek . . . den lof van Li-

•vïus verheft
Een klare beek zal men in Franekeradeel wel niet

vinden, hoogstens een klare sloot.
Doch de zanger lijdt zelfs aan gezichtsbedrog,

daar hij midden in de klei waarschijnlijk koolzaad'
voor boekweitvelden aan ziet. Wij lezen toch :
„Hier zal ik van een'beemd van koorenairen zingen ,
„Terwyl de hoehweit geur zalin myn'boezem dringen..
„En my verkwikken, door haar reuk, gelyk 't

gezicht
„Aan haar' sneeu witte bloem en zilver, word ver-

plicht :
Het herinnert mij aan den sollicitant uit Ze»

venwolden, die bij een der raadsleden van Leeu-
warderadeel komende om te solliciteren tot het
vervullen van liet opengevallen Secretariaat dier
gemeente, ook aan dat landbouwer-raadslid vroeg,
hoe zijn boekweit stond'? —

Even als menig ander vreemdeling treft W. iets
anders.
„Hoe talryk pryken hier de toorens , die als bakens
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„Van veer verreizen . . . en rondom den Land-
hoev staan . . .

„ Als 't vrnclitbaar Slappeterp, en Beetgmn en Menaam,
„Met Schingen . . ,
„En 't sierlyk Dronryp , met zyn schoone Kerk en

Tooren
„Daar Herder Waar-mond, vol van Pinkstervuur

zo zoet
„Uit de Evangely schat, ontvouwt het geest'lyk goed!

Wij maken hieruit op, dat de Th. Dr. Harm
Feitema te Dronryp (in 1719) op Pinksteren W. on-
der zijn gehoor heeft gehad. Hij beleefde het ech-
ter niet, dat deze den 12 Febr. 1723 als hoog-
leeraar in de godgeleerdheid naar Franeker trok,
herdoopt in HERMANUS VENBMA en aldaar als een
ster van den eersten rang aan den Theologischen
hemel en als Vader Venema lang zoude schitteren.

WILLINK aanschouwt verder:
„Het vruchtbaar Berlikum, omheint met schoone

wegen ,
„Een Dorp, weleer een Stad, aan d' oever van de zee,
„ Getuigt op zijne beurt, van deeze Landstreek mee,
„Van vetten grond, van kley, aan't ryke Bild ge-

leegen,
„'t Welk 't zeenat, knaagende In zyn grond'loos in-

gewand ,
„Een ander oord ontrukte, en voerde hier te Land.

Bij het zien van het weidend vee herdenkt hij
een toen pas geleden veepest.
„Een siersel, (der weiden) onlangs, nog door al

te rassche dood
„Bijna gants weggerukt, en 't Land van vee ont-

bloot."
Naar de begrippen dier dagen is dit een straf

in de kerk van Sweins te ontduiken, daarin is ook
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een orgel en de toonen daarvan kon men op de
landhoeve van Livius hooren. Ook hei; galmen van
den „lof des Heeren."

Inderdaad grensde Groot Tleerema ten noorden
onmiddelijk aan de kerk of liet kerkhof van Zweins.

Willink bezingt daarna den stichter van Groot
Heer erna den reeds genoemden Johannes van der
Waayen, Hoogleeraar te Franeker die zich van
studiën vermoeit

zijne ademtocht met lof
„Alhier (kwam) zoeken in zijn aangelegden Hof."

De middelen tot het stichten er van had Van
der Waeyens tweede vrouw, de sclioone en zeer
vermogende Middelburgsche juffer COBNBLIA VETH
hem verstrekt. Zij had er tot 26 Aug. 1696 ,
hij tot 4 November 1701 genot van. Maar, zingt
WILLINK :
„Nu bloeyen Vitrïngcûs, nu zweeten andre Braaven
„In 't lofryk Letterperk, om de aangelegde jeugd,
„In Grodskunde , Artzeny, in Eegten , en in deugd
„Met vrucht te kweeken door haar luisterrijke

gaaven ;
Al die „Braaven" kunt gij grondig leeren kennen

uit het uitstekend werk van Mr. W. B. S. BOELES
Frieslands ïloogeschool. Het zijn CAMPEGITTS VITBINGA
(de vader) († 31 Maart 1722), EUARDUS ANDALA
(† 12 Sept. 1727) en CAMPEGIUS VITBINGA (de zoon
(† 11 Jan. 1723) hoogleeraren te Franeker in de
Godgeleerdheid. — Mr. DOMTNIOUS BALK († 1750)
en mr. JOHANNES OBTWINIUS WESTENBERG (vertrok-
ken naar Leiden in 1723 en overleden in 1737), in
de beide rechten. Dr. PETBUS LATANÊ († 1726) en
Dr. WIJEB WILLEM MÜYS († 1744), in de Medicij-
nen. JOHANNES EEGIUS († 1738) enEuARDUs ANDALA
(† 12 Sept. 1727), in de wijsbegeerte. WILHELM
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CoBTiEE († 16 Dec. 1728, ALBERTUS SGHCLTENS

(†26 Januari 1740) enTiisEEius HEMSTEBHUIS (†7 April
1766) in de talen. Namen die bijna allen nog
niet vergeten zijn, integendeel nog met eere genoemd
worden.

Maar W. vervolgt zijn rondzicht, aldus :
,, 'k Zie Schalzum, Domingum, Tzum met de

hoogste tooren, 21)
„Drie dorpen, ver befaamt, en in dit Land geacht.
„Dit 's Spannum, Wielsrijp, en meer anderen.". . . .

Na de wandeling luidt het:
„îfu eens zachtjes neergezeten

„In 't luchtig speelhuis, daar de blanke Trekvaart
vloeit,

„De graazige oevers lekt en drooge wortels sproeit. . .
„Of door de lommer, van de groen gekuifde boomen
„Langs dichte haagen, naar den watersteiger toe;
„Daar word de vis verschalkt, door net en angelroe."

En dan volgen eenige Hier en, niet zonder over-
drijving. Want ook Mer, midden in de klei- en
bouwlanden, als ©f men in Drenthe was,

,Ziet men duizend schapen treeden,
„Ten malsclien velddisch , door den Herders (lees

Schepers) staf geleid."
Het trekschip, de blazende jager , de vrijende

2lJ De sage zegt, dat de Franekers dien toren maten
om een nog lioogeren te bouwen, doch dat de Tzum-
mei-8 dit bemerkend, een stuk van de meetkoord af-
knipten. Ook zegt men, dat men Zuid-oostwaarts
gaande, den toren van Tzum uit het gezicht verliezende,
dien van Oldeboom, ook vrij hoog, in het gezicht be-
komt. Ook de „tûr-mjitters" van Oldeboorn KOU het
zelfde als de Franekers overkomen zijn. Zie liet stuk:
De Kerk en Toren van Tgum, van den heer D. CANNE-
GIETBB, Notaris aldaar, in een Franeker Courant van
het begin van September 1890.
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Lnndknaap (alias boerefeint) met zijn kuisáhe Velda
(Trijntje), het speel- en sjjiegeljaeht (met een der-
gelijk voeren wij wel eens van het naburige Kin-g ma
als wij daar logeerden), het rijtuig „ gelaan met rype
keur van ongeveinsde vrinden" worden bezongen.

Daarna wordt Groot Heerema eens „van binnen
naauwkeurig beschouwd". Spoorloos is het thans
verdwenen; met veel moeite hebben wij liet jaar
der slooping (1814) kunnen vinden en eene aftee-
kening er van, die wij verkleind, onze lezers aan-
bieden.21») W. kan ons eenigszins voor oogen stel-
len hoe het in 1719 er uitzag. Volgen wij hem
daartoe op zijne doorwandeling.

„Een breede laan
„Van essohenboomen, die rondsom den voorhof'staan:
„Een kruisperk, waar men langs ype dreeven gaat,
„Dat breede kruisperk, met zijn glad geschoorne

liaagen,
„Dat vier paar boomgaards in zyn ommetrek vervat,
„Vol uitgeleezen vrucht, om haare deugt geschat,
., Vier Hoven, die om stryd de meeste vruchten

draagen:
„Een perk, dat in zijn kruis, de ronde werreld voert....
„ Nu door de dwarslaan, langs de valbrug naar

:t Bosschaagie,
„Het groene Mastbosch, daar de linde beuken staan,
„En breede nooten, tot de toppen vol gelaân,
„Daar praalt het Landhuis in zijn' deftige plantagie.
„O Heerlyk Landhuis, met uw uitgebreide zaaien!
„ O konstryk Hofpaleis! ô hoog verheeven dak !
„En breede vleug'len !"

sla) Dank zij den heer D. J. VAN DEK GEEST, lid van
den G-enieenteraad van Franekeradeel, te Zweins.

De afbraak van het gebouw werd verkocht 15 Nov.
1814. (Zie Leeuw. Courant van 13 Nov. 1814, Bijv.)

2
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En dat Landhuis hetwelk JOH. V. D. WAEYBN
„naar den eisch der konst en maat"

„Uit effen bouwland, bragt tot dien verlieeven staat. .
„Met ruime zaaien, naar de konst gesiert, behan-

gen ,
„En ryk'lyk opgetooit, vanwaar 't gestrekt gezicht,
„ Zo veer, zo vrolyk weid, langs dreeven, vast en

dicht
„Geschooren, daar ik wierd gewelkomt en ont-

fangen."
Maar er kwamen ook nog anderen onder het

gastvrij dak van Groot Heerema, met wien wij
kennis moeten maken.
„Hier komt Heer EDBLAAET , zijn LIVIUS begroeten
„De schrandere EDÏÏLAABT, die aan 't scheepryk Y ,
„Voor 't heil der zeevaart waakt en de eed'le

koopvaardij."
Dat dit de broeder van Livius was wisten wij

reeds , maar hier zinspeelt men op zijne betrekking
als Gecommitteerde Eaad wegens Friesland in het
Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam.

Ook Heer LANDBYK (ook een oude kennis van
ons) treedt op , doch de achtb're Heereman met zijn
Lief, sijn Zedega, zijn nieuwe kennissen. Hij is
„ de Edel Mogende Heer Danhert de Kempenaar,
Burgemeester van Harlingen, Gedeputeerde Staat
in Friesland. Zij, de Welgeboorn Vrou, Mevrouwe
Romelia %.an Andringa, Gemaalinne van den Edel
Moog: Heer voornoemt." Zij zijn vergezeld:
„Van hun edel kroost, daar Grod hunn' Echt meê

kroont,
„Dat ook den braven aart reeds van zijn. afkomst

toont."
Die weten wil wie dat kroost was, sla slechts

het Stamboek van den Frieschen adel op.
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Nu volgt.de bezoeker „ Vreedenrijl;'', („die d'edlen
Eaad van Staaten ,
„Met zijn gesleepen brein, en schrand'ren Eaadslag

stijft."
WILLINKS uitgever zegt, dat W. vergeten heeft

aan te teekenen, wie onder dien bijnaam schuilt.
Hadden wij nu maar een Staats-Almanak van 1719.
dan ware zulks in een opslaan op „Raad van State''
te vinden. Zou liet niet zijn [TBHO AYLVA VAX
BI'RMAKIA ? (Zie Sminia t. a. p. blz. 34) vermits deze
ook, blz. 6 no. 14, als Grietman van Leeuwarderadeel
genoemd wordt door Willink V
„Dit zijn de Vrinden, die in Heerema verkeeren ,
„Dit 's'tedelbloed, 't geen Landheer Livius verwacht,
„Met opene armen, als zijn zeegenrijk Geslacht".

Doch ook voor anderen staat zijn huis open.
Voor Vredemond, dat is NICOLAAS WESLIÏGIÜS, die

reeds sedert 1686 predikant te Peins en Zweins was
en eerst in 1735 emeritus werd. Verder voor (waar-
schijnlijk zijn lijfarts) den noesten, den braven
Amintas, HENDBIK GKEVBSTEIN , Doctor in de Me-
dicijnen te Leeuwarden.
„Die Esculaap, zo mild beschonken met een lof'lijk

eeren pand", (zilver handlampet en schotel)
„Van 's Lands vorstin, (MARIA LOITKA) prijkende

met haar wapen.
Uit het vervolg van het gedicht blijkt, dat in Groot

Heerema na den dood van den stichter, Prof.
JOHANXES VAK DER "WAEYEX , overleden te Franeker
(4 Nov. 1701), een poos lang de E. K. godsdienst
werd uitgeoefend. Daarover drukt de diaken W.
zich afkeurend uit in verzen, die wij niet zullen
mededeelen; liever vervolgen wij met hem de
lang afgebroken verdere wandeling op Groot Hee-
rema.
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„ Nu langs het ruime plein, den Hof voorts ingetreeden,
..Daar ieder jaargetij met zijne teekens prijkt . . . .
., Hier gaat mijn oogte gast,zijt welkom breedeboomen!
„Kastanjeboomen, die uw kruinen, dicht en wijdt.
,Tot aan de wolken beurt, en 't dak van 't huis benijd
..Zijn hoogte, daar gij liet tracht boven 't hoofd te

komen!"
Dat kastanjeloof „overkruint" een gezang dat

Itoozemond en Haasje- quasi aldaar hebben ge-
zongen , docli zooals wij reeds vermelden, veel later,
door B. DE BOSCH is vervaardigd.

O , eenvoudige , goede oude tijden! Uit mijne
prilste jeugd heugt het mij nog, hoe het jongsken
luisterde naar liet gezellig gezang , boven zijn hoofd,
op de zoogenaamde visites aangeheven , en hoevele
eenvoudige, bevallige vooysen of wijzen ruischen
nog door zijn hoofd; zooals zij zeventig jaren ge-
leden gezongen werden. (Vergeef deze uitweiding.
Aeanti zeggen ze in Italië).
,îfog roept ons 't Bloemtaf reel, haar schoonheid

te beschouwen,
„Daar 't Beeld van Palias praal t , in 't midden van

dit perk,
,In 't andre prijkt Merkuur, zij leeren . . . (volgt

de toepassing).
..Heel anders dan den drom der dartele Bacchanten
„En gulzige Sireen, daar ieder vaas mee pronkt." 'l~)

"•) Tuinbeelden en vasen waren toen onmisbaar in
de stijve, rechte lanen. Zij waren de eind- en middel-
punten. Toen ik op Welgelegen op het Vliet bij Leeu-
warden woonde (1848—1878), vonden wij ook groote
beelden van Popiona en van eene Bacchante , afkomstig
van het, oudere daarnaaatgelegen Üvervliet, door wijlen
den burgemeester FABER (18de eeuw) bewoond en ver-
achtelijk nedergeworpen in de scheidssloot. Als waar-
schijnlijke voortbrengsels uit Makkumer ovens, zijn zij
nu in net Museum geborgen.
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„Van Flora's bloemrijk perk , langs dees lignster
liaagen.

., Vertoond zich wijd en breed Pomonaas vruebtbre
Hof/'

In dat Hof treft men aan de Velm'vlîers, de
morel, de moerbei, de kaneel- en suikerpeer.
„Uitlieemsch en Inlands ooft, in soorten naauw te

tellen."
Maar wat verder gegaan zingt WILLINK :

.,Nu vinde ik mij in 't Bosch, een starrebosch ,
wiens toppen

„Zo hemelhoog en breed gestrengelt staan in een.
,,Ai zie, wat fraai gezicht! (door de starrenlanen)
„Nu brengt dit weelig Bosch, mij aan den Water-

vijver
„Een spiegelglaaze Zee, wier kristalynen rug.
„Een luchtig Speelhuis torst, op deeze vijverbrug."

De visschen, korper (karper) de blanke baars
„in den killen schoot", het pluimgecüerte en het
starreboscli worden bezongen.
„Een weergalm van hun over lief'lijk zingen
„Klinkt uit de ruime vlucht, een vlucht aan de

over zij,
,,Vol ted're vogeltjes, kanariën, die bly
„En tierig ondereen , elk als naar de eerkroon dingen
„In zang, of pluimsierraad , citroenkleur , mengel-

bont,
„En 't geen ooit keurig oog, in haar behaag'lijk

vond."
(Maar wij zijn er nog niet.)

„Deez' schoone Orangery zal ons een staaltje geeven.
„ Van Mirthen, van Cipres , Orangie en Limoen ,
„ 'k Zie bloem en vruchten, op één stam, in één

saisoen.
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,,En vreemde planten , die in 't nat en 't drooge
leven ,

„Uitheemsehe heesters, en veel wonder zeldzaam
kruid ,

„'t Geen, even jeugdig, in deez' kruidzaal tîerig
spruit."

En eindelijk :
„Ginds prijkt de kookeimof, of moestuin, daar de

planten ,
..De boomen, zaaden en elk kruid, eene overvloed

van malsche vruchten schenkt."
Doch WILLIXKS poëtische krachten schieten, ten

slotte, te kort; hij roept geene Goden (neen , dat
doet geen Amsterdamsche diaken der Ned. Herv.
Kerk) te hulp , neen, eene dichteres en een dichter,
tevens vertaalder uit het naburige Leeuwarden „ door
hunnen inenigvuldigen en stichtelijken arbeid , bij
alle letterminnaars bekend , Jufvrouw JETSKK REI-
NOU VAN DER MALEX

 23) en den heer FRANCO»-'
HALMA. -*)
,,Kom , schrandere Jetske ! kom, geestryke Van der

Maaien
„Beroemde Dichteres, zing van dees fraayen Hof!
„Help Dichter Halma ! die door uw Feestgezangen
,,En Davids Psalmen . . .
,, Zo meenig maal myn hart en ooren hielt gevangen,
„Verhef, en zing met lust, op een verheeven trant,
„Den lof van HEEEEMA, en 't gantsche Vriesche

Land.

23) Dochter van den schepen van Leeuwarden.
MICHIEL VAX DER MAIÎLEN. Prof. Joif. HEMSTEKHÜII?
was haar stiefvader.

5!) FKANCOIS HAWIA , sedert 1710 in Leeuwarden
als boekdrukker en boekhandelaar gevestigd.
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En ten slotte is het niet meer dan plicht om
dezen Amsterdamsehen wrjnkooper. die den verren
tocht, naar Friesland had gedaan ook weder te ver-
gezellen „naar 't volkryk Amsterdam, dat hem
als „een zijlsteen" trok.
„Vaarwel Groot Heerema. Vaarwel verheeven Sweins,
..Ik spoei door 't Vriesche Atheenen
„Herbajum, Midlum, ryk gesiert mot vrucht en vee,
„Door veel Landsdouwen heen, naar de ongetemde

zee ,
„ O Harrelingen met uw havens , breede grachten !
„ Scheeprijke Stad! waarin de zoete Vriendschap

woont . . . -
„ 'k Vergeet die weldaad nooit, doorluclite Heereman,
„Dien 'k aan uw huis genoot, maar roem 'er eeuwig

van.
„O zoet Gezelschap ! schikt, schikt u om af te

vaaren!
„De bulderende wind verkiest een and'ren hoek,
„De ontstelde zee, die met zijn golven stout en kloek
„Den dijk rammeide , stilt en zet zich tot bedaaren,
„De lucht wordt helder, 't voegt zich alles tot de rust,
„De Schipper roept ons scheep , vaarwel dan ,

Vriesche kust."

Met vijf vaarwellen wordt de slotzang besloten
en om het half dozijn vol te maken, roept ook,
geachte lezer, LT vaarwel, de oude heer, steller van
deze bijdrage,

J. DIBKS.

Leeuwarden, 8 October 1890.



Friesland ter Zee.

Wanneer men de meer algemeene handboeken der
"Vaderlandsche Geschiedenis opslaat over het glorie-
rijk tijdperk , dat besloten ligt tusschen de jaren
1652 —1672, waarin vooral onze roem ter zee
haar hoogste toppunt bereikte en het Nederlandsche
zeewezen aan andere landen tot voorbeeld en leer-
school strekte, dan treft het de aandacht, dat er
zoo weinig namen van Friezen en Groningers wor-
den genoemd, en toch. hebben deze gewesten ruim-
schoots hun deel bijgedragen aan mannen, die den
oud Nederlandschen zeeroem, waardig hielpen
handhaven. Hoewel tijd en ruimte hier niet veel
meer dan eene dorre opsomming gedoogen, kan
het daarom toch zijn nut hebben de volgende bevel-
hebbers van Friesche schepen hier te vermelden ,
wellicht dat dit iemand anders aanleiding geeft namen
zoowel als bijzonderheden aan te vullen. Onder het
Coïlegie ter Admiraliteyt van Vrieslandt, komen voor:

I. Capiteynen en Commandeurs van
Oorlogschepen.

REINIER, SEKEMA, (Sickema of Saeckma?) nam
26 Aug. 1652, als Capiteyn op de „Hector van
Troye" (24 st. 70 man), deel aan den zeeslag bij
Plymouth. l)
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JORIS PIETERS v. i). BROÜCK, werd dooi-
den Adml. M. H. TEOMP , bij brief del. 20 Mrt.
1652, dor Friesche Admiraliteit aanbevolen, als
een „ervaren ende geexperimenteert" zeeman.
Den -3 Mei d. a. v. reeds, werd hij dan ook tot
Capiteyn en den 29 Juli d. a. v. tot Commandeur
(Schout bij nacht) aangesteld. In den slag bij
Plymouth, voerde hij op de „Westergo" (28 st.
98 man), als Yice-Oommandeur, onder den Com-
mandeur M. A. DE EUITBE , den rechtervleugel van
's Landsvloot aan. Hij overleed echter reeds den
volgenden avond aan eene ziekte. a) (Zie ook Kron.
Hist, Gen. Utrecht 1867).

ROMBOUT TAS DEK PAEEA nam mede deel
aan den slag bij Plymouth, als Capiteyn der „Al-
ber†ina" (24 st. 70 man); zijn schip werd daarbij
zoo gehavend dat het opgezonden moest worden *).
Op de voordracht dd. 22 Maart 1662, ter benoe-
ming van een extra-ordinaris Capiteyn, in zijne
plaats , wordt hij als overleden vermeld.

LAURENS DEG-ELENCAMP* gebood in 1652
op de „ Gelderland." -1) Hij onderscheidde zich
bijzonder bij den slag in de Sont, 8 iSTov. 1658, -)
doch overleed in Febr. 1660 op de vloot, aan eene
ziekte. 1)

SCHELTE TIEECKS WIGLEMA, vanMinnertsga,
werd in 1652 voorgedragen en "waarschijnlijk ook
benoemd tot Capiteyn. Met hem op de nominatie
stond: WYTZE JOH8. BEYMA.

In den slag bij Portsmouth, 1658, terwijl hij
tusschen twee vijandelijke schepen beklemd was en ,
na langen strijd, geen uitkomst vond, vloog zijn
schip met de beide Britten in de lucht, gelijk som-
migen verzekeren, na door hem zelf te zijn aan-
gestoken. 4) eu 2)
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HENDEICK JANSZE CAMP, vermoedelijk een
bloedverwant van JOBIS of JOKEIT GERKTTS CAMP ,
die 1614—44, als Bouwmeester, Burgemeester,
Raadslid en Voogd van het St. Anth. Gasth. te
Leeuwarden, voorkomt, (vgl. ook de Haan Hettema,
Halmael, II p. 133, 240). Hij onderscheidde zich
zeer in een allerlievigst gevecht bij Bevezier in
1652, waarin hij werd gekwetst; zie daaromtrent
Mr. DE JONGE, I p. 442. De ontstelde Zee, p. 44,
Holl. Mercur, p. 111 en Bijv. op Wagenaar,
XII p. 108. In 1653 werd, in zijne plaats, een op-
volger voorgedragen.

ADEIAEN v. BOCHOEST (ook v. d. Bouckhorst),
komt in 1652 voor. In 1659 geschiedde eene
voordracht tot benoeming van een opvolger.

PEEDEEICK STELLINGWEBFF was eerst Lui-
tenant bij Oap. H. J. CAMP , in wiens plaats hij
dan ook in 1653 werd voorgedragen, doch waar-
schijnlijk niet benoemd, daar hij later in datzelfde
jaar, nog eens werd voorgedragen in de plaats
van Capt. A. v. BOCHOKST. Op eene vroegere voor-
dracht wordt Leeuwarden als zijne woonplaats
vermeld. Zijn schip de „Zevemeolden" is gebleven
in den slag bij Terheij, 10 Aug. 1653 5) , en niet
onwaarschijnlijk heeft hij daarbij het leven verloren,
want in 1654 werd als zijn opvolger voorgedragen
en benoemd :

AÜCKE ANDEIESZ STELLINGWEEFP. Deze
sneuvelde 13 Juni 1665 als Luitenant Admirael -o.
Vrieslandt, in den ongelukkigen slag bij Noordvoor-
land, algemeen betreurd als een dapper bevelhebber.
In 1649 komt voor ASDEIES STMLLINGWERFF , als
Equipagiemeester der kustschepen (Eegist- Staats
Eesol.); in 1653 werd ANDRTES PIBTBESZ STELLING-
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WERFF (volgens W. EKKIIOÏÏ, Bekn. Gesch. v. Friesl.;
dezelfde als de evengenoem.de ANDBIBS) door Ged.
Staten, aan de Admiraliteyt voor eenig employ ge-̂
recommandeerd; in 1655 wordt daarentegen weef"
onder de buiten employ zijnde Capiteijnen; AuüitKi
genoemd, terwijl van de beide Friesche schepen,
die in het daaraanvolgend jaar, den tocht van VAK
WASSENAER OBDAM naar de Oostzee meemaakten, het
eene, nl. „'t Princen Waapen" (39 st. 120 man),
werd gecommandeerd door een ANDRIES STELLING-
WEREF *) en eindelijk de STELLINGWERFF die in 1659
als Capiteyn onder de Ruiters Eskader in de Oost-
zee voorkomt, weer AUCKE wordt genoemd.

't Valt intussclien te betwijfelen of hier wel tel-
kens aan meer dan een en denzelfden persoon, nL
AUCKE ANDRIESZ STELLINGWERFF, moet worden ge*
dacht; gedurig komen er onnauwkeurigheden in de
voornamen der capiteynen voor.

BEX (of Beks), nam als Capiteyn van
de „Sara" (24 st. 85 man) aan den slag bij Ply-
mouth deel. *) In eene resolutie der Staten van
Friesland van 1655 , komt hij voor onder de buiten
employ zijnde capiteynen.

ADRIAEN DIRCKS BRITNSVELDT (of Bruyns»
veld). Op eene voordracht van 1652 wordt hij*
genoemd als te zijn van Leeuwarden. Hij is waar-
schijnlijk benoemd in 1652 of '53. In den slag
in de Sont, Nov. 1658, voerde hij een schip van
slechts 28 stukken; desniettegenstaande verdedigt
bij zich dapper tegen niet minder dan 2 of 3 vijan-
delijke schepen, totdat hij met den sabel in de
vuist sneuvelt. Zijn schip wordt daarna door den
vijand genomen, doch in brand geraakt zijnde f
wederom verlaten en door 14 kloeke zeelieden (
bij do vloot teruggebracht. 2)
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HENDEICK DIECKSZ BBUNSYELDT, zoon van
DIECK FBANZES B. en JOHANNA HOTTINGA. *) Hij
werd benoemd tot extra-ordinaris Capiteyn in de
plaats van ADRIAEN Br : , voerde in 1659 op den
tocht naar het Noorden, liet bevel op de „Oostergo''
(54 st. 200 man), werd, na vermoedelijk in 1662
tot ordinaris Capiteyn bevorderd te zijn, in 1665
benoemd tot Schout bij nacht ter Friesche Admi-
raliteit , woonde in dien rang cle zeeslagen van den
tweeden Engelsehen oorlog bij, onderscheidde zich
bijzonder in den Vierdaagschen zeeslag en heeft
nog ettelijke jaren daarna den Lande ter zee ge-
diend. Zie verder omtrent liem Mr. DE JONGE, l p .
688 , en II p. 64 , 81 , 82 , 115 , 298 , 397 , 490.
Hij trouwde 10 Nov. 1667 te Lekkum met JOIIANXA
ADIUS en woonde te Harlingen. 4)

ALBEET (of Allert) PIETEES DE BOES, liacl
reeds in 1G52, als Seconde van DE RUITER, tegen
ASCUE gestreden, die toen te Plymouth werd inge-
jaagd, v. AITZKMA noemt blijkbaar bij vergis-
sing Porsmuyden (Portsmouth). *) In 1656 maakte
hij , als Capiteyn op de „ Vrieslandt" (42 st. 155
man) onder VAN WASSENAER , en in 1659, als Capi-
teyn van „de Steeden'' (42 st.), de tochten naarde
Oostzee mee, voerde in den slag van Noord-
voorland , 13 Juni 1665, het bevel op de „Oo.s--
tergo", en kweet zich daarbij dapper , 2) doch werd
in Oct. 1665, wegens het zonder verlof uit de
vloot opzeilen naar Texel, afgezet. ') Later schijnt
hij echter, zeker met liet oog op zijne dapperheid
en vroegere verdiensten, toch weer in 's Lands
Zeedienst te zijn opgenomen.

DE GBÖOï. Den 26 April 1662 wer-
den ALBERÏ P. DE BOER en JAN JAKSZ van Hinde-

*) Zie ook noot 9.
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lopen, in zijne plaats tot ordinaris Capiteyn voor»
gedragen.

JAN JANSZ VIJSELAER. Vermoedelijk tot
ordinai'is Capiteyn benoemd in 1ÜÜ2; althans, be-
halve in 1659, werd hij den 26 April van dat jaar,
voorgedragen, toen in de plaats van ROMBOUT V. D.
PARRA , overleden. Met hem op de nominatie stond
toen: WILLEM RIJX. Intusschen maakte hij reeds
in 1659, met de „ Westergo" (45 st.), deel uit
van liet Eskader onder DE RUITER in de Oostzee ,
doch zeker als extra-ordinaris Capiteyn. Ook de
zeeslagen van den 2en Engelsclien oorlog maakte
liij alle mede, evenzoo den tocht naar Oliattam ,•
terwijl hij zich, ook in Juni en Aug. 1672, met de
^Oostergo" (200 matr. 80 sold. en 64 st.), bij
:8 Landsvloot bevond. J) In liet bevel over dit schip
was hij ALBERT P. DE BOER opgevolgd. Een JAS
JANSZ VIJSELAER van Harlingen vestigde zich onder'
GZAR PETER DE GBOOTE , als grootscheepmaker , in
Rusland.

RTJDOLF COENDERS* werd den 7 Nov. 1664 ,
in de plaats van L. DEGELENOAMP , als Capi-
teyn voorgedragen en toen ongetwijfeld ook aan
gesteld, daar hij reeds de daaropvolgende Lente-
maand tot Vice-Adtniraél werd benoemd. Hij was
een van die bevelhebbers, welke in den slag bij
îToordvoorland, niettegenstaande alle rampen, die
onze zeemacht troffen, moedig stand hield en ook
in den vierdaagschen zeestrijd zich roemrijk onder-
scheidde. 2) Hij sneuvelde 4 Aug. 1666 v) in den
slag bij Lowestoft.

TIERCK HIDDES DE VRIES, geboren te Bex-
biemm, den 6 Augustus 1622 (O. S.)' In Maart 1665
benoemd tot Capiteyn, maakte hij den d. a. v. 18
Juni, als Seconde van den Admirael STELLTNGWERVF<
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den slag bij Noordvoorland meè, werd spoedig daarna
benoemd tot Luitenant-Admirael, kruiste als zoo-
danig , aan liet hoofd van het Friesche Smaldeel,
met 's Lands Vloot, tot Ootober van dat jaar, in
de Noordzee, verwierf een roemrijken naam, voor-
al in den Vierdaagschen zeestrijd, waarvan de gun-
stige uitslag voor een goed deel aan hem wordt
toegeschreven, en stierf den 6 Aug. 1666, tenge-
volge der, in den twee dagen te voren plaats gehad
hebbenden zeeslag, bekomen wonden. Evenals zijn
voorganger STELLINGWEKIW werd ook hij te Harlingen
begraven. Het klein bestek dezer bijdrage laat
echter niet toe hier verder over zijne groote ver-
diensten uitteweiden.

WTTZE JOHs. BETMA heeft de Friesche Admi-
raliteit ettelijke jaren ,trouw gediend, ofschoon de
toenemende vermindering harer schepen, hem elk
uitzicht op bevordering benam.

Den 13 Maart 1665, werd hij, met SYMEK
FOECICES , beide van Harlingen, voor eene Capi-
teynsplaats voorgedragen, waarop reeds den 27
dier maand, de commissie aan BEYMA werd ver-
leend. In den slag van Noordvoorland 13 Juni
1665 , commandeerde hij de „Frisia'' (40 st. 205
man), welk schip tusschen anderen verward, in
brand geraakte, zoodat het kruit ontplofte en BEYMA
met een groot deel van zijn volk in zee gespron-
gen , wel door de Engelschen werd geborgen, maar
tevens krijgsgevangen gemaakt. °) In den Vier-
daagschen zeestrijd, voerde hij echter weer het be-
vel op de „ Westergo" (56 st. 223 man), een der
geduchtsto strijders van het Friesche Smaldeel ,
waarop wij hem nog aantreffen in den rampspoe-
digen slag bij Lowestoft (4 Augs. 1666) en bij
den tocht naar Ohattam in 1667. — In 1671, 1672
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en 1673 voerde hij „de Steeden", (ruim 50 st.)
waarmee hij deelnam aan den roemrijken slag bij
Solebay tegen de vereenigde Engelsche-Fransche
vloten, ') terwijl hij in 1674 , met TROMP , op de
Fransche kusten kruiste. 6) — En is hij dezelfde
Capiteyn BEYMA , (op de Eskaderlijst 2) wordt de
voornaam niet vermeld), die in 1696 de „Æniilia"
commandeerde, dan behoorde hij nog tot het Es-
kader dat onder VAN ZIJLL , in dat jaar, in de
Noordzee kruiste. Hij moet dan echter al op vrij
hoogen leeftijd zijn geweest, daar hij reeds in 1652;
voor het eerst als Capiteyn werd voorgedragen en
is dan van al zijne tijdgenooten bij de Friesohe
Admiraliteit, het laatst in dienst gebleven. *) —

BAEEND HIDDES DK VEIES , geb. te Sex-
bierum, 20 O et. 1631 , wordt als een kloek
•zeeman geroemd. 2) Hij was een broeder van
den Lt.-Admirael TIEKCK HIDDES , voerde in
den slag van Noordvoorland, het bevel op de
„Postillon van Sinyrna" (40 st. 205 man) 2) en

*) Volgens Mrs. DE HAAN HETTEMA en HALMAEL
kon hij zijn een zoon van ALMC V. BEYMA en JHis AES-
CTESDR. v. POPMA. maar deze trouwden eerst in 1641,
en reecis in 1652 komt WYTZE BEYMA op eene Capi-
teyns-nominatie voor. — Nu echter uit die nominatie
tevens blijkt, dat zijn vader JOIIANNES heette, is het
meer waarschijnlijk dat hij een neef was van WYTZE
ALBES en een zoon van JOHAN BEYMA, die weer (4),
evenals ALEF , een zoon was WYTZE VAN BEYMA TIIOE
GBOOT WYTSMA te Tzummarum en HILTJE ALEFSDR.
VAN AYLVA.

Het Stb. (I Nal. Verb. p. 4) teekent bij den hier
bedoelden WYTZE JOHS. B. aan , dat hij schijnt naar
W. Indië te zijn gegaan en een zoon SJOÜCKE te heb-
ben nagelaten, doch deelt niet de bewering, dat de
captn. Wytze B. niet tot het geslacht v. BEYMA ZOU
hebben behoord.
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werd, wegens zijn daarbij betoonden moed, maar
ook om de goede orde , die bi] hem aan boord
heerschte, tot Capiteyn benoemd. Als zoodanig
kreeg hij het bevel over de „Zevemcolden," het
vroegere Admiraelschip van STELLINGWERFF (nu
voerende 54 st.) en nadat dit, op den kruistocht
In de Noordzee (Augs./Oct. 1665) door storm van
de vloot afgedwaald, in 's vijands handen was ver-
vallen , treffen wij hem, in Juni van het volgend
jaar, in den Vierdaagschen zeeslag aan, als bevel-
hebber op „de Steeden" (54 st. 236 man). Met
dit schip nam hij ook deel aan den slag bij Lowe-
stoft, 4 Augs. 1666, bleef er ook daarna, onder
Lt.-Adm. BANCKERTZ meê in zee en voerde het
eveneens op den tocht naar Chattam. *) In 1674
kruiste ook hij, onder TROMP , op de Fransche
kusten °) en nam in 1676 als bevelhebber van de
„Oostergo" (60 st. 250 man) deel aan den oorlog
in het Noorden. 6) — Tijd en plaats van zijn
overlijden zijn niet bekend.

JOOST MIOHIELSZ KTJYCK (ook Cuyck en
Knik) komt aanvankelijk alleen met zijn voor- en
tusschennaam voor. Den 13 Juni 1665 nam hij ,
als Commandeur van de „Ilollandia" (40 st. 186
man), deel aan den slag bij Noordvoorland, '~')
waarbij zijn moedig gedrag hem spoedig den Capi-
teynsrang bezorgde. De kruistocht in de Noord-
zee van hetzelfde jaar maakte hij echter nog als
Commandeur mede, doch aan den Vierdaagschen
zeestrijd, nam hij, als Capiteyn van de „Princes
Albertina" (54 st. 225 man) deel, en in 1667
maakte hij met dat schip den tocht naar Chattam
mee. — 't Laatst wordt hij aangetroffen in 1672, als
Capiteyn op het Friesehe fregat „de Winthondt". 1)
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Hij stierf in dat jaar, aan zijne in den slag bij So-
lebay bekomen wonden.

YDE HILKESZ KOLLAERT commandeerde op
den kruistocht in de Noordzee, in de laatste helft
van 1665, „de Posüljon" (38 st. 201 man). In
den Vierdaagschen zeeslag was hij Ie Capiteyn aan
boord van TIERCK HIDDES, op „de Groot Frisia" en
werd na diens dood, den 13 Oct. 1666, tot (extra
ordinaris) Capiteyn voorgedragen. Op den tocht
naar Chattam voerde hij het bevel op de „Klein
Frisia" (36 st. 190 man), en in 1671, gelijk
mede in 1672, bij den slag van Solebay op de
„ Westergo," welk schip echter den volgenden dag
('s morgens 5 uur van den 8 Juni) door ongeluk
of verzuim in de lucht vloog. Of hij daarbij liet
leven heeft verloren blijkt niet bepaald , maar is
wel waarschijnlijk, daar bij BRAXDT p. 676, niet
anders als gered vermeld worden dan de Luitenant,
de Schipper en ongeveer 80 man, die daarop over
de andere Friesche schepen verdeeld werden. *)

JAN PIETEESZ VINCKELBOS volgde als Com-
mandeur, den Oapiteyn WYTZE BEYMA op in het
bevel over de, na liet haar in den slag van Noord-
voorland overkomen ongeluk, herstelde en op nieuw
uitgeruste „Frisia", en nam daarmede, in de
2e helft van 1665, deel aan den kruistocht in de
Noordzee. In Nov. van dat jaar, stond hij met
JOOST M. KUYCK, die echter benoemd werd, op eene
voordracht voor de vervulling der Capiteynsplaats
van ALBEET P. DE BOEK. Ook in den Vierdaag-
schen zeestrijd en in den slag bij Lowestoft
commandeerde hij de „Frisia" (38 st. 177 man),
toen, ter onderscheiding van het nieuwe Admirael-
schip, „Hein Frisia" genoemd. Op den tocht naar
Chattam in 1667 , en ook in 1672 , voerde hij echter
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„de Windthondt" (34 st. 175 man), met welk
schip hij den 7 Juni 1673, nog tijdig genoeg bij
de vloot kwam, om aan den zeeslag van dien dag,
te kunnen deelnemen , terwijl hij er ook het volgend
gevecht van den 14en dier maand meemaakte. 1)

Naar ik meen leeft zijn geslachtsnaam nog te
Harlingen voort.

KOENELIS ALLARTSZ OOSTRÜM*. komt in
Juni 1665 voor als Oapiteyn van de „Omelandia" 2)
(44 st. 205 man), welk schip echter, vóór den
zeeslag van den 13 dier maand, bij Noordvoor-
land , — masteloos in Texel weer binnenviel. s) —
Op den daarop gevolgden kruistocht in de Noordzee
(de „Omelandia" voerde toen 48 st. 194 man),
liet hij, bij eeno ontmoeting met den vijand, den
Vice-Admirael VAH NES in de steek. Hij schijnt
daarvoor echter iets ter zijner verantwoording te
hebben kunnen aanvoeren, want zijne straf be-
stond slechts in een jaar schorsing en verbeurd-
verklaring zijner gage. 1) Later komt hij niet weer
onder de bevelhebbers voor.

WILLEM CANTER* was in Juni 1665 zeer waar-
schijnlijk Oapiteyn op de „Stadt en Lande", welk
schip echter aan den grond geraakt, geen deel
nam aan den slag van den 13 dier maand.

Den kruistocht in de Noordzee, Aug. — Oct. van
dat jaar, maakte hij echter meê als Capiteyn van
de „Groeningen" x) (44 st. 182 man). Op eene
voordracht dd. 10 Maart 1667, ter vervulling
zijner Capiteynsplaats, komt hij als overleden voor.

Jonker JOOST HERMAN CLANT*, was in
Juni 1665 2) ') Capiteyn op de „St. Pieter", welk
schip echter, evenals de „Stadt en Lande", geen
deel nam aan den slag bij Noordvoorland, daar het
nog eenige behoeften ontbraken. 2) Hij nam er
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deel meê aan den kruistocht van datzelfde
jaar, doch liep, evenals Capiteyn A. P. DE BOER ,
zonder verlof uit de vloot, waarvoor hij voor den
krijgsraad zou worden gedaagd. Of hiervan niet
gekomen is , dan wel of hij zich heeft kunnen ver-
antwoorden, blijkt echter niet. Het laatste is niet
onwaarschijnlijk, daar hem in den Vierdaagschen
zeeslag, liet bevel over de „Stadt en Lande", een
grooter schip , was opgedragen , waarmede hij ook
deel nam aan den slag bij Lowestoft, 4 Aug. 1066. ])
In datzelfde jaar is hij echter overleden. Hij was
gehuwd met ABLTJE of ALLEGOKB SOLCKKMA. *)

CHRÏSTIAEN EBELSZ (ook Eldertsz) UMA*;
komt aanvankelijk alleen met zijn voor- en tusschen-
naam voor. Hij diende in 1653 onder eene andere
Admiraliteit en nam in dat jaar deel aan den zeeslag
bij Nieuwpoort. In 1657 kruiste hij onder DE
RUITER, op de Portugesche kusten en veroverde
bij die gelegenheid, in de maand November, een
Portugeesch schip. In 1664 was hij, op „de Poort-
van Gorcum", ingedeeld, bij het onder J. v. GAMPEK,
naar Guinea bestemde Smaldeel. Gedurende den
kruistocht in de Noordzee, Oct. 1665, werd hem
onder den tijdelijken titel van Commandeur, het
bevel over een Smaldeel opgedragen, om zich daar-
mee voor Marygate te stationneeren en in den Vier-
daagschen zeestrijd was hij Commandeur op de
„Omelandia", waarmede hij in datzelfde jaar ook
deel nam aan den slag bij Lowestoft, 4 Aug. 1666.
Den tocht van Chattam maakte hij meê als bevel-
hebber op de „ Vreedewoldt" (60 st. 220 man),
welk zelfde schip hij ook in den slag van Solebay
zal hebben gecommandeerd, ofschoon het bij BBANDT
als „De zeven Wolden" vermeld staat, doch bij
dien schrijver even later in hetzelfde jaar, weer
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„De Vreede Wolden" genoemd wordt. Eene WIL-
HELMUS UMA , wiens dochter MARIA geh. was met
Eiso DE WBSDT , was in de 17e eeuw mede-Gedep.
v. Friesland. 4)

ENNO DOEDES STAR* veroverde reeds in 1660
onderscheidene kapers, in de Bocht van Frankrijk
en het Kanaal, docli werd, als extra-ordinaris 0a-
piteyn ter Admt. van Amsterdam, kort daarna,
buiten dienst gesteld, met verlof om als Schipper
ter koopvaardij te gaan varen. 2) Vóór 1665
komt hij echter weer bij 's Lands vloot voor , als
bevelhebber op de behoeftescliuit „de Groene
Kameel" en in 1665 als Capiteyn op liet oor-
logschip der O.-I. Compie genaamd „de Gouden
Leeuw.'' In 1666 werd hij, op aanbeveling van
DE RUITER , door de Staten van Stadt en Lande,
in plaats van den gesneuvelden COENDERS , tot
Yice-Admirael benoemd. ') Omtrent de vele zee-
tochten van dezen zeer verdienstelijken zeeman,
wordt kortheidshalve verwezen naar Mr. DE JONGE'S
Gesch. v/h 'Sed. Zeewezen. -— Alleen zij vermeld
dat hij nog zelfs in 1691 met een Engelsch-Ned.
Eskader op de Iersche kust kruiste. *)

JAN VAX TRESLONGH gebood in Sept. 1666,
doch zeker tijdelijk, op de „Klein Fris ia.'' — In
het vorig jaar was hij aan boord van TIERCK HID-
DES , bevelhebber der Landsoldaten. 3)

HANS WILLEM Baron VAN AYLVA, werd,
nadat de op DOUWE AUCKES gevallen keuze buiten
gevolg was gebleven , van krijgsman te lande , in
eens bevorderd tot Liüt.-Admirael, in de plaats van
TIERCK HIDDES. Hij nam een werkzaam deel aan den
tocht naar Chattam (vgl. BRANDT), doch keerde, na
intusschen zijne hooge waardigheid met eere te heb-
ben vervuld, al spoedig tot den dienst te lande terug.
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PIETBE FEICKES ETCKEMA voerde in den
slag van 4 Augs. 1666 bij Lowestoft, het bevel
op de „Albertina" (50 st. 213 man), welk schip
zeer beschadigd uit het gevecht terugkwam. r) Vroe-
ger was hij, blijkens zijne voordracht tot extra-
ordinaris Capiteyn dd. Juli 1665 , Luitenant aan
boord van Capiteyn BAREND HIDDES DE VRIES.

RUYRD HILLEBRANDTSZ , Commandeur op
de „Sneeek", een nieuw en kloek schip, (66 st. 246
Matr.) 3) , onderscheidde zich in den on gelukkigen
slag van 4 Augs. 1666. Na den strijd een tijd-
lang moedig te hebben volgehouden, begint echter
zijn bodem hem te ontzinken en geraakt in handen
van den vijand, die het schip niet boven water
kunnende houden, er den brand in steekt. s)

ROELOF JANSZ KETELAER* komt als bevel-
hebber voor bij den tocht naar Chattam , op de
„Staat & Lande" (50 st. 300 man). Hij was 10
Maart 1667 als Capiteyn voorgedragen in de plaats
van den overleden WILLEM CANTER en daarop ze-
kerlijk ook benoemd. (**)

De volgende zeelieden, meest allen Friezen, treft
men voorts nog op verschillende voordrachten tot
Capiteyn ter AdnA van Vrieslandt aan, als in
1652 : HANS CARELSZ van Leeuwarden , IsäAK
CODDB , JETTIE JOLLES en ALLERT DREFWS QUA-
BOEB , alle drie van Hindelopen , ABIAJEN HEERES
CLBIJNTIE en ANDRIES DO-UWES PASCABET, beide Oa-
piteynen op schepen van Direct11, van het extra-ordin.

(**) De met een * gemerkte Capiteynen voerden
het bevel op, door de Admiraliteit v. Friesl., uit de
snbsidiën van Stadt & Lande, geëquipeerde schepen.
Zij werden dan ook door de Staten dier provincie ter
benoeming voorgedragen.
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Convooy op Oosten en Noorwegen , te Harlingen ;
in 1653 : ÏIIEUKIS JASS GROENEVOLT ; in 1654 :
ALLEBÏ PIETEKSZ. QUABOER0), welke laatste , ten vori-
gen jare in den slag bij Plymouth het bevel voer-
de op „De Schaapharder" (28 st. 80 man) *) zon-
der dat echter blijkt tot welk Collegie hij toen be-
hoorde ; in 1659 : DIBCK ABKAHAMSZ van Doekum,
DIBCK SiBRENS LONGERHOU; in 1662 : FRANS DIKOX,
WILLEÎI Eyx en JAN JANSZ, de laatste van Hinde-
lopen ; in 1664 : BEKBNT JANSZEN ; in 1665 : SY-
MEN FOBCKES van Harlingen, W I L M M GAUJIA ,
JURJBN GROENWOLT en ALBEBT LAMMEBTS MOY ; in
1666 : PHILIP HOITINGER, Luitenant, PIETER MID-
DACHTEN , Equipagiemeester te Harlingen en DIRCK
DIBCKSZ POSTHUMUS; en in 1667: JAN FREEBX. —
BESENT JANSZEN , HOPFINGES , MIDDACHTEX en JAN
F.RÆERX , schijnen te zijn voorgedragen door Stadt
& Lande.

Al de Mervoren staande voordracliten zijn ont-
leend aan de daarvan ter Prov. bibl. v. Friesland
berustende copiën.

II. Brander-Commandeurs. r)

1665. OLIVIER AGGESZ op „Abrahams Ofîer-
liand-e," verging in den storm van 8/11
Sept. 1665 ; slechts 3 man werden gered.

1666. EOELOF JANS EOB op „de Rob".'
1666/67. MEINDEET JENTJES op „de Princesse"

stak op den tocht naar Chattam „the
Royal James" in brand, 10) waarvoor hem
de gestelde premie en een getuigschrift
werd uitgereikt.

1672. YSBEANDT ÜLBESZ op „de Welkomst."
1672. JACOB SCHENK, op „de Papiermoolen",

komt in 1673, op „de Melkschuü", onder
de Amst. Admt. voor.
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III. Schippers. *)

1667. KOENELIS LIEVENSZ, op 't Advijsjacht
„de Exter."
THIJS THIJSZ KBAKELING, op Galjoot
„de Kraakeling."
LAUEENS DIECKSZ,
PIETEE KOENELISZ EUIGH, op Galjoot
„St. Pieter."
SYMEN JANSZ, op Galjoot „de Verlooren
Zoon."

1671. LAUEENS JACOBSZ.. op Galjoot „'t Wapen
van Vriesïandt."

1672. PIETEE PAUW, op een Snaauw.
JAN JANSZ DE JONG, op ;t Advijsjacht
„de Hoopte"

1673. JOCHEM JANSZ KEOON, op 't Advijs-
jacht „de Liefde."

Deze laatste voerde in 1676 , in de Oost-
zee , het bevel op „de 'Klein Fris ia" B)
(35 st. 135 man.)

Bozum. S. HAAGSMA.

') Zie BRANDT, Leven v. M. A. de Ruiter.
2) „ Mr. D E J O N G E , Geschied, van h e t IStederland-

sche Zeewezen.
3) „ v. AITZHMA , Saken van S t a e t en Oorlogh.
4) S tamboek v. d. Fr . Adel v. Mrs. D E H A A N H E T -

TEMA en H A L M A B L .
5) „ Holl . Mercurius .
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,, FOPPE FoppESz, Aenmerkelike Voyagie na
de Oostzee in Iö76; 't volgend jaar uitgegeven
bij Hero Galema, te Harlingen.'
Brief van den Admts. Baad BOOTII. dd. 8 Juni 1665,
(Oude Stijl).
ld. id. 6 Aug. 1666, (Oude Stijl); beide in H. S.
ter Pro'v. Bibliotheek van Friesland.
Hij was waarschijnlijk dezelfde als ALBERT of
ALLBET PIBTERSZ. DB BOER. Behalve de bijna
gelijke naam pleit hiervoor ook dat op de be-
trekkelijke Eskaderlijst van 1652 bij BRANDT, wel
A. P. QUABOER maar niet A. P. DE BOEK voor-
komt en deze laatste toch, blijkens v. AITZKMA,
bij die gelegenheid Seconde van DE RUITER was.
Zie hiervoor op A. P. DE BOEK.
Brief van den Adni. DE LIEFDE , dd. 28 Juni
1667, bij Dr. BROERS, „Uitgegeven en onuitgegeven
stukken." MEINDERT JENTJES was de eenige Frie-
scue brander op dezen tocht; Vgl. BRANDT, bl 573.



Afscheidsgroet aan eene Friesehe Bruid.
(Haar toegezongen op eene bekende melodie

door eene vriendin.)

De liefde wijst de riching aan,
Waar langs uw levensstroom zal gaan,

Met dien van d' echtvriend saam gevloeid.
Twee levens zijn tot één gegroeid!

0 , wel U ! Zoeter is 't geneugt,
Geniet gij saam den kelk der vreugd ;

Geen sneeuwstorm, die den moed verbant,
Bestijgt Gij 't bergpad hand in hand.

Toch parelt in ons oog een traan :
Weldra zal de afscheidsure slaan ,

Wanneer ge U losrukt uit den kring
Van zooveel dierb're errinnering.

Vindt Ge elders ook een eigen haard ,
Door 's huw'lijksliefde als goud U waard, —

Uw speelsche jeugd, uw taal. uw lied,
Uw Friesland, Bruid! vergeet Gij niet!

Biede in de Stichtsche Bisschopsstad
U Hymen's gaard den rijksten schat;

Herdenk bij Maarten's Dom al 't goed,
Gesmaakt aan Oldehove's voet!

Scheur tijd noch afstand ooit den band,
Die u verbindt aan 't Friesche strand ;

De Algoede schenke u vrede en licht,
Eens 't GOUD van d' Echt in 't schoone Sticht/

Amsterdam. H. MOHBMANN.



SIKKE SJAARDA of SJAARÜEMA.

Graaf Willem van Holland trok op met zijn heir,
Om Aken voor zich te doen bukken ;

Sloeg 't noodlot den Hohenstauf machtloos ter neer, f*)
Die stad moest' men hem nog ontrukken,

En Fred'rik, die moedig het ongeval tart,
Steekt zijnen getrouwen een riem onder 't hart.

Opdat het beleg moog' mislukken.

„ Waakt op, mijn getrouwen ! verdedigt de stad,
„Waar 'k me eens als uw heerscher deed kronen,

„ Verdrijft van uw wallen, wie moeds genoeg had,
„Om 't keizerlijk purper te honen ,

„Die zich in de plaats stelt van 't edel geslacht,
„Dat Duitschland tot grootheid en eer heeft gebracht,

„Waakt op, gij, mijn dapp're Teutonen!"

Zoo luidt 's keizers lastbrief; de stad houdt zich goed,
En wil van geen overgaaf weten;

Zij offert volvaardig haar goed en haar bloed,
Beantwoordt met honende kreten

Des aanvallers woest en doldriftig geschreeuw,
En vloekt met verachting den Hollandschen Leeuw,

Die zich met den Aad'laar durft meten.

Vergeefsch is uw pogen, uw opzet, het faalt,
Graaf Willem ! al zijt ge Eoomsch Koning.

Prederik IL
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Met woeker wordt al, wat gij uitricht, betaald,
De veste verleent n geen woning ;

Zij weet liet te goed, wat verschrikking baar wacht*
Dat zij, door uw krijgsvolk ten onder gebracht,

Mag hopen op gunst noch verschooning.

Daar spelt haar zoo menig verschrikkelijk woord,
Hetwelk zij uw krrjgslien hoort brallen ,

Dat plund'ring haar wacht en verwoesting en moord
Als zij in uw handen mocht vallen.

En daarom houdt Aken, — des strijdens niet moe, —
Haar muren bezet en haar poorten steeds toe,

En keert zij uw heir van haar wallen.

En , wijl hem geen enkele krijgslist meer baat,
Roept Willem de hulp in der Friezen ;

Zij volgen zijn roepstem en glansrijk weerstaat
Zijn leger het Duitsche; verliezen

Moet het de bezetting in 't opene veld,
En dra bukt de stad voor 't verdubbeld geweld

En moet 's graven zijde nu kiezen.

Maar plund'ring en bloedbad werd Aken gespaard;
Eerbiedigend schatten en leven ,

Was de eere den trotschen verwinnaar meer waard«
Dan zij hem vermochten te geven.

Door twee kardinalen tot koning gekroond,
Ziet Willem zijn vurigste wenschen bekroond,

Bereikt is het doel van zijn streven.

Nu dankbaar gestemd door de hulp hem verleend,-
Verhief hij den roem van de helden ,

Die, met Hollands moedige krijgers vereend ,
De keur zijner vijanden velden.

Hij zwoer met een duren en heiligen eed,
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.Da j liij , wat de dappere Fries voor hem deed,
Eeclit vorstelijk zoude vergelden.

De Potestaat Sjaarda, zoo edel als wijs,
En de eerste in het land zijner vad'ren,

Ontembaar in moed, in ervaring reeds grijs ,
Wien smetteloos bloed vloeide in de ad'ren,

Had nauwelijks die taal van den Koning gehoord ,
Of hield hem aan 't eenmaal gegevene woord

En deed fluks zijn Friezen vergad'ren.

Hij deelde hun mede met vreugde in 't gemoed ,
Hoe mild lien de graaf had beschonken,

Tot loon voor hun alles verwinnenden moed ,
Die schitterend uit was geblonken.

„Lang leve graaf Willem, tot daden bereid!"
Jöonk jub'lend en claav'rend hun krachtig bescheid.

Bij 't plengen der feest'lijke dronken.

Toen waart gij erkent'lijk, gij, Hollandsche graaf!
En mild in liet toestaan van rechten,

Toen zaagt ge in den dapperen Fries niet uw slaaf.
Dien ge in uwen trots woudt verknechten;

Toen blaakte in uw boezem weldadig een vuur,
Als blijk van den adel van 's menschen natuur,

Dat glans aan uw stamboom kon hechten.

Maar dankbaarheid hield in uw harte geen stand.
Die diensten, gij hebt ze vergeten,

En Friesland, het vrije, onafhanklijke land,
„Heer", moest het, o trotsehaard! u-heeten.

Pen Potestaat boodt gij uw goud en veel meer,
JÆaar de edele Sjaardema, prat op zijn eer,

îsiets wilde hij , graaf! daarvan weten.
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Wat sclioone beloften van rijkdom en eer
Zoudt gij voor zijn bijstand hem geven,

Maar !t vaderland was ied'ren Standi'ries weioer,
Nog dierbaarder zelfs dán het leven.

Ook Sjaardema , doof voor des voog'laars gefluit,
Neemt moedig en man'lijk een edel besluit,

Door vaderlandsliefde gedreven.

„Neen, nimmer," zoo spreekt hij, „verraad ik mijn
(land,

„ Of zal ik zijn vrijheid verkoopen,
,, "kAanvaard niet liet goud, noch ook de eer uit uw'

(hand,
„Daartoe laat geen Sjaarda zich nopen.

.,In menigen roemrijken, bloedigen strijd,
„Was, Friesland! mijn zwaard aan uw erve gewijd.

„Hoe durft gij, o grave! dan hopen,

„Dat de eerste der Friezen, zijn adel onwaard,
,,U als zijn gebieder erkennen

„IJn huldigen zal als zijn meester op aard
„Om zoo zijn verleden te schennen?

„Neen, grave van Holland! dat nimmer, bij God!
„In Sjaardema's handen rust veilig liet lot

„Van Friesland, dat zult gij bekennen."

Hij antwoordt den graaf in eenvoudige taal,
Maar fier op zijn vlek'loos verleden;

„Grootmachtige Koning! geen ander onthaal
„Verdienen uw vorst'lijke beden,

„Dan dat ik veracht'lijk ze wijs van de hand.
„Daar ik geen verrader wil zijn van mijn land.

Vrijmoediglijk zij 't u beleden.''
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„Mijn Vaderen offerden willig hun goed,
„Hun bloed voor de vrijheid, zij stelden

„Steeds de eer boven 't leven, zoo vroom en zoo
(vroed,

„En Friesland telt nog zulke helden.
„Zij verre een geldgierig, een oneerlijk hart
„Van mij en weet, dat 'k uw wrake zelfs tart,

„Dit is 't, wat ik graai'! u moet melden."

En Sjaardema, volgens 't aloude regaal
Van elk' Potestaat in den lande,

Liet munten slaan, luidt het eenvoudig verhaal.
C4raaf Willem den Tweede tot schande,

Vertoonende een landman, die staande in 't veld.
Met vorst "lijke houding 't ontvangene geld,

Veraeht'lijk verstrooit met de handen.

En Willem trok andermaal op inet zijn heir,
Om Friesland voor zich te doen bukken,

.Den Friezen, zoo trotsch op hun vrijheid, hun eer.
Die vrijheid voor immer te onttrukken.

Tot straf voor heer Sjaardema's moedig bestaan,
Zou hij hen in hunne moerassen verslaan,

Dat zou, ja , dat moest hem gelukken.

Maar vreeselijk boette de Koning zijn waan,
Zijn leger werd deerlijk verslagen, (*)

Hij zelf werd vermoord en met schande overlaân
Als dorper van 't slagveld gedragen.

Mislukt was zijn toeleg en Friesland bleef vrij,
't Kon blijde en ontheven van dwingelandij,

Van roem en victorie gewagen.

(*) 28 Januari 1256.
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O, Sjaardema! zij ook uw asch reeds vergaan,
Uw naam, hij wordt nimmer vergeten,

Zoo lang er een Friesland op aard blijft bestaan ,
Zal elke nakoom'ling liet weten ,

Dat 't goud, 't welk de Hollandsclie graaf u eens bood,
Min waard dan de vrijheid, dat dierbaar kleinood,

Door U, eed'le Fries ! werd gelieeten.

Achlum. J . GijLSTKA.



Skiermonts-each.

Hwa 't for in inkelde kear ris in reiske meitse
wol nei in ienlik en forgetten plakje fen 'e wrâld,
hwêr 't ienfâld en natuer yet mear as yn folie
oare streken hearskippij fiere, — dy scil dôrfor
tige goed it eilân Skiermonts-each útMeze kinne.
Oanlieding dêr ta fynt men tsjinwirdich mear as
foarhinne, om 't der nou sint in jier of tsien in
bad-ynrjuchting op 't eilân bistiet.

Mannen dy 't der forstân fen ha, liabbe for-
klearre dat dy badynrjuchting for ljue dy 't lykme
allinne om 'e sébaden en net om alderhanne útlit-
tene wille to dwaen is, mei allike folie groun oan-
priizge wirde mei as in hopen oare ynrjuchtingen
fen dy aerd, yn en luiten ús lân. Mar al is 't
immen ek just net om baeijen yn 'e sé to dwaen,
den kin er nou yn 'e simmertiid op Skiermonts-
each ek al wille fine, om 't der den in hele bulte
ljeue fen 'e fêste wal for koarter of langer tiid
húshalde. Dêrtroah hearsket der den op. 't eilân
in drokte, lyk as der oars noait sjoen wirdt.

Men kin alle dagen moarns liealwei tsienen fen
Dokkum nei Eastmahorn reisgje mei in wein dy 't
dêr fêst op rydt. Middeis toalve ûre fart it post-
skip fen Eastmahorn nei 't eilân. As wyn en wetter
den ginstieh binne, sylt men yn in goed ûre oer,
mar de reis kin ek wol ris folie langer dûrje. It
skip bringt yen op 'e ré, of op 'e Heg e Wal sa 't
se dat neame , al nei 't dat mei heech of leeoh



49

wetter útkomt, mar op 't iene plak is men gans
neijer oan 't eilân as op 't oare. Nou yn 'c leste
jierren fart der simmers in stoomboat fen Grins
op 't eilân, en dy docht Eastmahorn oan. Dat is
in hele útwinder. Altyd moat men, mei de wein,
dy 't yen fen 't skip ôf hellet, in reedtsje 't stràn
lans meitse. It eilân het oan 'e súdkant in séd}^,
dér men oer ride moat. Komt men sa fier, dat
men dêr oer hinne sjên kin, den slacht mannieh-
ien, dy dêr net earder west het, de hannen gear
en ropt ú t : „Och, hwet moai!" Op in oustand
fen in heal ketier geans sjucht men it doarp dêr
yn syn hele langte lizzen, dat mei syn reade pan-
dakken en sommige wite huzen, dêr 't it grien
fen 'e beammen, dy dêr de romte binne, boppe út
stiket, in echt skilderhaftich oansjön het. De twa
hege ronne Ijochttoerren, dy 't efter 't doarp yn
'e dunen stean, het men út sé wei al wit ho fier
sjoen. Búten 't doarp sjucht men moaije greiden,
tún- en fjildfruchten en op de eftergroun de dunen,
dy 't grien biwoechsen mei helm an oare planten,
yn 'e fjirte omtrint it oansjen ha fen tichte kap-
houtbosken. — By 't oanskogjen fen dat alles,
biglânze troch de simmersinneskyn, kin 't yen op
sa'n stuit sikerwier spite, dat men net genôch
teikenjen leard het om fen dat ien en oar in ôf-
bieldsel op 't pompier bringe to kinnen. Tn 't
doarp kommende , treft men dêr golle frjeonlike
minsken oan, dy 't men graech lije mei, ek as
men mear mei hjarren yn oanreitsing komt.

Mar as immen der nou bilang yn stelt om ris
in oerâld folksgebrûk by to wenjen, dat by myn
witten oars nearne yn ús lân to sjên is, en grif
ôfkomstig wêze moat út de foarkristelike tiid, den
moat er net midden yn 'e simmer op Skiermonts-
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each komme, mar yn 'e pinksterdagen. Op pinkster
liâlde se dêr merke. Dy bigjint de snjeuntojouns
al en einget net earder as de woansdeitomoarns
dêroanfolgjende, ier en bytiid. By dei sjucht men
dêr den sa gjin drokte en gewoel lyk as op 'e
doarps-merken oan 'e fêste wâl. Kreamljue, oalje-
koekbakkers, lietsjongers mei lieren of fyoelen,
gûehelers en loftspringers en al sok soarte fen
minsken, hwaens effear it is fen de iene doarps-
merke nei de oare to reisgjen, dy komt men dôr
op 't eilàn net to sjên. De ljue witte dêr de
merke mei enoar klear to krijen, sonder freamde
help. Minsken dy 't dêr wenje rjuchtsje in pear
foege kreammen op, tsjin de bline mûrre fen in
hûs oan, foart by de iene herberge Ik sei fen
in pear, mar 't is eigentlyk mar ien kream, trooh
in middensket yn twaën skaet; en elk fen dy twa
heiten het syn eigen yn- en útgong. Peallen ,
planken, âlde doarren en âlde seilen wirde dêrfor
by enoar helle en fen 'e doarps-ljue liend. De
greate bern en sels feinten wolle dêr graech in
hán mei ta helpe. Koeke en pipermintsjes en yette
in pear oare soarten fen swietekou, dat is alles
hwet der yn dy kreamkes to keap is.

Mar it bysonderste fen dy hele merke dêr is de
„kallemooi," — yn ús Frysk : de keale maibeam.
Mei 't oprjuchtsjen dêrfen wirdt de snjeuntojouns
foar pinkster de merke iepene. Men het dêrfor in
grouwe peal of mest, wol tritioli foet lang, scoe
'k tinke. In jiffer, net folie ko.arter, wirdt dêr
boppe oan spikere, en boppe oan dy jiffer in greate
griene twige, dêr 't de faderlanske flagge ek yet
by komt. In eintsje dèr onder hingje oan in
dwers-peal in pear lege flessen. Mar de haedsaek
fen dat hele tastel is in libbene hoanne; dy wirdt
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yn in koer opsletten, mei in stik baelsek der oer
hinne, en sa boppe oan dy lange peal liinge. Dat beest
is foroardeeld om dêr boppe yn 'e loft, yn syn
ienlikheid de pinksterdagen trocli te bringen. Der
wirdt him safolle weakke brea mei jown, dat er
net hoeft to forhongerjen. — Dat hele spil wirdt
op 'e groun ré makke, en den wirdt de kallemooi
yn 'e hichte hyst, — op it sànpleintsje nest
de herberge. In kûle yn 'e groun jowt him steun
fen onderen , fjouwer teakeltouwen hâlde him stean-
de, — en den wirdt er ek yet mei in stevicli
tou oan in grouwe beam fêst boun.

It lit him tinke, dat alle jonge mânljue, dy 't
simmerdei op it eilàn oerbljuwe (de measten gean
op sé), mei helpe moatte by 't oprjuchtsjen fen
de kallemoai. Allike goed lit it him ek bigripe,
dat dit foltsen, as 't stik wirk ôfdien is, dalik
net nei hûs giet. Hwent sjuch, as de kallemooi
oerein stiet is de merke iepene, en it sprekt fen
sels, dat' de kallemooi efkes bidronken wirde moat.
Och ja, hja reitse den ek al efkes oan 't dounsjen,
hwent de fammen binne net thús sitten bleaun,
mar kreas forklaeid op 'e lappen komd en om 'e
herberge hinne hokke. Bline Jan, de spylman,
wol altyd wol fyoeleseagje, as der mar hwet to
fortsjinjen fait, hwent dat past de man. De snein-
tojouns en de moandeitojouns giet dat al wer oan,
mar de tiisdeis, pinkstertrooi (pinkstertrrje) is , as
ik it wol ha, de foarnaemste merkedei, of ljeaver
merkejoun. Hwent midden op 'e dei merkt men
dêr neat fen, oars net as dat de bern yet yn 'e
pinksterpronk omrinne en boartsje, meast op it
kallemooiplak, dêr 't de kreammen ek steane. Tsjin
'e joun komt der ek jongfolk op in baen en den
sjucht men haiweinen — oare rydtugen binne der
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op 't eilân net — dy sitte fol jonge fammen en
greate bern, mei ien of twa feinten op "t foarkret.
Sa wirdt der in reedtsje makke trocli en om it
doarp, en derby sjonge se 't heechste liet; soms
ha se dêr ek wol in harmonika by, mar altyd net.

Onder al dy wille lit de lioanne dêr boppe yn
'e koer nou en den syn helder gekraei liearre , —
út nocht of út forfeling, — dat doar ik net út-
meitse.

As 't tsjuster bigjint to wirden liâldt it plezier-
riden op en den komt der al jongfolk yn 'e her-
berge , om ris ef kes to springen f o ar it gekryskas
fen bline Jan. De bern wirde dêr net by wei keard
en sadwaende kin de kastlein syn keamer op in
stuit sa fol wêze as in aei. Mar in healûre letter
is de hele kliber ek wer foart, hwent for 't eigent-
like merkjen fen de feinten en fammen is 't yette
to bytiid.

Sa gau it lrwet bigjint to skimerjen jowt de
gemeintefjildwachter oarder dat de kallemooi del-
litten wirde moat, hwet dat is gjin wirk dat by
tsjuster dien wirde kin. Sels by deiljocht is 't net
alheel sonder gefaer, en feinten dy 't al in pear
nachten oan 'e swier west ha, binne de rjuchtte
ljue net om sa'n krewei tabitroud to wezen. Mar
ik moat earlik sizze: sokken merkt men der ek
kast net by op. — 't Is gau to bigripen, as dy
lange swiere peal to haestich del komt, den kinne
dêr ongelukken fen komme. Elk moat, fen sels ,
by dy plechtiehheid wêze, en de bern wolle ljeafst
net efteroan stean. De ljue op it eilân fortelle,
dat der lang forlyn al ris in man onder de kalle-
mooi dea rekke is , en de fjildwachter, dy dêr nou
yette yn tjinst is, het der ienkear ris in skonk
onder britsen. Do achte de boargemaster it best
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om 't opruchtsjen fen de kallemooi letter mar net
mear ta to litten. Mar do de tiid der wer wier,
kamen der in stikmannich feinten by de boarger-
fader , mei 't frjeonlik forsiik om it oerâlde foar-
faderlyk gebrûk dôoh net ophàlde to litten. En
dy wisten sa lang en sa moai to praten, dat se
mynhear by 't hert krigen en hy lij arren syn ta-
wird wer joecli.

By 't dellitten fen de kallemooi kin de lioanne
syn libben ek ynsjiette, en dit moat ek wol ris
bard wêze, mar der wirdt doch tige by tige soarcli
dragen, dat it net bart. De kastlein , in bidaerd
en foarsichtich man, het sahwet it haedbistjûr by
de dellitterij, elk wol den wol nei him harkje en
syn oarders opfolgje. Komt de hoanne libben op
'e groun en út 'e koer, den wirdt er mei lûd ge-
rop forwolkomme en wer by syn frouljue brocht.
De hoanne is meastal de kastlein sines, mar 't
moat ek wol ris foarfallen wêze, dat nimmen goed-
skiks in hoanne for de kallemooi ôfstean woe. Nou,
den siet der oars net op, den moast men ien sjên
to stellen. As dy den syn tiid úttsjinne hie waerd
er wer by syn baes thús bisoarge.

Yn 'e lette joun fen pinkstertrooi bigjint eigent-
lyk de merkepret fen 't jongfolk yet ris tige. It
ienichste hwet derby hinderlyk is, dat is dit, dat
der fen Maert ont Decimber lang safolle feinten
net op 't eilân binne as fammen. Dit nimt lykwol
net wei, dat der yet wol frijende pearen yn 'e
herberge komme. Ek geane ien, twa of mear
fammen der wol mei in broer of goede kinde fen
ien fen hj arren hinne. Hwent as in faem net al
to jong en noohteren mear is, en foaral as se in
frrjer op sé het, den wol se net sonder liedsman
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't dounsjen wol.

De feint kuijert yn syn sneinse klean mei in faem
oan 'e arm it doarp troch nei de herberge, dêr 't
de fidel al drok oan 'e gong is. It pear giet earst
yn 'e sydkeamer nest de tapkeamer. Dêr yn 'e
tapkeamer binne al wer in hele bulte oan 't dounsjen.
De feint docht dér syn jas en festje út , den
stiet er yn 'e wite romsek, dy 't er, tink ik,
oars net folie draecht as op lieeclitiden. Mar wird
nou net kjel! hwent liy tsjucht de boppebroek ek
út! — Nou ja , mar dêr onder draecht er for
disse gelegenheid yet in boppebroek en dy is snie-
wyt. Sa alheel yn 't wyt giet er mei syn fanke
oan 't dounsjen. Dy wille dûrret sahwet de hele
nacht; losse feinten yn 't wyt springe dêr ek mei
roun, en forskate troude ljue nimme dêr ek deel
oan. It wirdt de oare moarns in ûre of seis ear
't alles for goed in ein nimt. It bislút is, dat de
losse feinten de kreamwyfkes helpe om lijar hokje
wer ôf to brekken en it gûd dat se dêrta brúkt
ha, to bringen dêr 't thús heart. Dêrmei is de
merke ôfroan. Neiprethâlders en rinkelroaijers ha
'k der net by fornomd.

Mar hwet mei nou wol de oarspronkelike bitei-
kenisse wêze fen dat kallemooi-oprjuehtsjen '? Ja,
dat freegje de eilânners elkoar ek wol, — hast
elke kear as de jierlikse plechtichheid der wer is.
Dit liet my oanlieding jown om ris oan 't siikjen
to gean, oft ik hwet fine koe, dat antwird jaen
koe op dy f rage.

Sa hab ik den foun, dat der yn in âlde Edda-
mythe sprake is fen de hoanne Vidofnir, dy 't
gleaunblinkende fen goud, op de hege beam sit.
Dy beam is de wrâld-esk Ygdrasil, it sinnebield
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fen de libbenskreft, dy 't it greate heel-al bisielet,
— en mei dy hoanne wirdt de sinne miend. Freya,
de ierde, sit fêst yn de onderwrâld, as in deade
by Hel; dit wol sizze, hja sit yn de macht fen
de winter. Odin biwekket mei syn twa hounnen
of wolven, de stins , dêr 't Freija yn opsletten sit.
Nou wirdt der yn dat Eddaliet frege : „Kin men
dy hounen gjin spize foarsette, en yn de stins
gean wyls 't hja oan 't iten binne'?" — It ant-
wird dêrop is : „De twa wjukbouten yn de siden
fen de hoanne Vidofnir, dat is de spize dy 't men
de hounnen jaen kin, om wyls 't hja ite nei bin-
nen to gean." De wjukbouten fen Vidofnir, de
hoanne, dat binne de sinnestrielen, dy 't yn 't
ierdryk trochkringe moatte, om it to forlossen
fen de winterboeijens.

Nou freegje ik: Kinne de ljue yn de oerâlde
tiid dj foarstelling fen de hoanne op 'e wrâld-esk
ek neimeitse wollen ha by hjar godstsjinstige fees-
ten , troch in hege maibeam op to rjuchtsjen , mei
in hoanne der boppe yn ? Gelearde ljue, dy der
wirk fen makke ha om de biteikenisse fen àlde
folksgebrûken op to ikkerjen, binne fen miening,
dat it goes-dekop-ôfslaen of -skoerren, dat se by
myn tiid yn Fryslân ek yet wol plichten to dwaen ,
in foarstelling wier fen it deadwaen fen 'e winter,
— en it kat-ut-'e-tonne-kneppeljen bitsjutte : de
moanne, dy 't yn 'e lange winternachten hears-
ket, út hjar hearskippije to fordrjuwen. (*) Nou,
as dat wier is, den kin it kallemooi-oprjuchtsjen

(*) Sjuch MEYBOOM : De Godsdienst der oude Noor-
mannen, blêds. 591. Yn dat boek wirdt eb de boppe
oanhelle Eddamythe alheel meideeld, blêds. 468 en
fierder.
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ek wol fen soks liwet bitsjutte, tinkt my. En
den kin dat dounsjen yn 't wyt syn oarsprong ek
wol ha yn in âlde godstsjinstplechtichheid.

Yn de wintertiid as it séfolk thús is, den is der
onder de biwenners fen it ienlike eilântsje mear
ofwikseling yn 't dageliks libben as yn de simmer.
De troude ljue komme den, foaral sneins , wol gau
ris by elkoar op in gastbôd. — In gastbôd, —
dat is eigentlyk yet it echte fryske wird for it
jinge se hjir nou altyd in bisite neame, — mar
bisite is in forknoeid frânsk wird. — De fammen
binne den sneintojouns mei elkoar oan 't „barte-
dwaen," — sa 't se dat yn Hynlippen neame. In
keppeltsje fammen komme by elkoar, den by de
iene oan liûs en den by de oare, bar om bar.
Nou as der hjir of dôr sa 'n selskip by ien is,
wyls 't de âlden fen honk binne, den lit it Mm
tinko , dat de feinten , yn sa 'n lytse wrâkl as se
dér ha, dêr gau de rook fen krije. Der giet den
ek al skielik in ploechje op los. Dy wirde meastal
sonder tsjinwar yn 'e hûs litten en frjeonlik bi-
hânle. De dochter fen 't hûs skript mar gau om
stoellen to setten, hwent tsjin de tliúskomste fen de
sé-ljue is 't hele hùs himmele en opknappe, en de flier
blau makke. As dy nou al tofolle biwâdde waerd,
scoe hja kibjen fen mem krije kinne. De feinten
geane bidaerd om 'e liird sitten — ja, dat het sa
west, — hja moatte nou sint jierren ek al om 'e
kachel sitte. Barst wirdt der hwet babbele, mar
al gau wirdt der foarsteld om ris mei elkoar to
sjongen. Dit bigjint mei 't opheljen fen psalmen
Davids, mar al ridlik gau folgje der ek frolike
sangkjes. As de lampe op komt, den krije se in
sûpke, hwent de feinten habbe drank mei nomd ,
— en den komt der nije moed yn.



„Elk werdt dan aik jocht bikwaem
Om te skikken noist in faem."

Ja, de feinten nimnie den de frijichheid om twis-
ken de fammen yn to skikken, sa, dat elk in
ongelikens oan 'e side kriget. Sa wirdt den mei
praten en grapperij de joun fierder trochbrocM.
It lêstige derby is, dat der fen bûten strûnders
foar de finsters komme , dy 't dêr heislick oangean
kinne en f'aek stekjes en sok spil forniele. Komme
de âlden tliús, om tsien ûre goed, den skiedt it
jongfolk ek, en eltse feint bringt den syn faem
nei liûs. Sa'n earste kennismeitsen is faek de oan-
rin ta in oanhâldende frijerij, — mar „'t jeuwt
aik wol ris in blauwen-ien."

As de winter brûkber iis jowt bistiet der op 't
eilân ek gelegenheid om to reedriden , en dêr kin
't jongfolk fen sels, den ek in hele bnlte wille
mei ha.

Mar bûten dy opneamde gelegenheden moat in
feint faek yet in oare wei ynslaen om yn kennisse
to kommen mei it fanke, dêr 't er eagen op smiten
het. By ljochtskyndei hjar oan to sprekken om
hjar witte to litten hwet er yn 't sin het, al is
dêr wol gelegenheid for to finen, — dat scil er
net licht weagje. Soks wirdt op 't eilân fier sjoen,
elk scoe dalik yn 'e rekken ha hwet der efter stike
en sa'n feint en faem scoene beide op 'e rabberij
reitse. Jouns by tsjuster moat er hjar onder de
slaeh sjên to krijen. Den glûpt er by hjarres om
't hûs, mar wol den ek yet ljeafst fen nimmen
sjoen wirde. As er fornimt, dat der ien oankomt
krûpt er biside. Hy hopet den, dat de faem de
doar wol ris iepen dwaen scil, en den wol er hjar
oansprekke. Mar dêr kin er faek uren oer in bûch
forgees op wachtsje. Den bigjint er op 't lest to
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bigripen dat hja net thús is, en hy rekkent út
hwêr 't hja sitte kin, by ien fen hjar spylfaminen
of sa. Den dêr op los en ris foar 't finster harkje;
jawol! dêr is se. Hy waehtet den sa lang dat hja
der út komt, den tsjucht er de dryste skoen oan
en stelt hjar foar om mei nei hjarres to gean. Mar
och heden ! dat wirdt meastal wegere. Hwent sjuch,
dat hja de héle joun net tliús wier, dat wier al
in forkeard foarteiken; hja liie 't wol yn 'e noas,
dat der ien op hjar loerde , dêr 't hja gjin dwaen
mei ha woe. — De feint wit den lor dat pas gjin
better rie as yette ris nei de herberge to gean,

„En aaiske dan op staainde fuet
In senptjen feur 't bidrukt gemuet."

Soks neame se dêr op 't eilân ek al in blauwe
skine, — mar ta gelok bart it ek faek dat in
frijer better slagget. Hy fynt it fanke dêr 't er 't
each op het. de jouns om in ûre of tsien by de
doar fen hjar went. Syn forsiik om mei hjar yn
'e liûs to gean wirdt oannomd, en „hjo jeuwt Hm
den aik firt in túd." De âlden binne al út 'e wei
en hja geane smuk by enoar sitten, — mar och
heden ! hja wirde ek wer yn hjar wille forsteurd
troch strúnjeijers. De feint syn maten, dêr 't er
mei yn 'e herberge wier, en dy 't er sahwet on-
gemirken forlitten het,- binne der op út gien om
wys to wirden hwêr 't hy binnen litten is , en hja
fine 't tos ridlik gau. En nou het it frijende pear
Mm mar nei in hele boel pleagerij to setten. Dat
bigjint mei tikjen op 't finster, net sa malle seaft.
Wirdt dêr fen binnen tael noch teiken op werom
jown, den bigjint it klopjen en butsen al hirder
en hirder, en it is heel end al gjin wonder, dat
der ris in rút stikken knoffele wirdt. Tet slimmer
kattekwea kin dêr mei mank gean. De faem bi-
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gjint to jammerjen, dat it sonde en skande is, mat
as de doar iepen dien wirdt, den binne de doge'
neaten op 'e fleolit.

Hja wirde net fûl neispoard en net strang bî»
oardeeld ; hjar dwaen wirdt biskôge as grapperij,
dy 't men troch de fingers sjên moat, om 't it
net sa slim miend wirdt. Dit is meastentiids ek
wier; de grappen binne wol hwet bot en rou>
scoene wy sizze, mar it binne ek sé-matroazeii dy
't se útfiere. Lykwol kin der ek wol ris jaloers-
kens mei onder spylje, as de frijer by in faem
sit, dy 't ien fen de oare feinten koartlyn in blau
skine jown bet. Den kin der wol ris hwet barre,
dat to slim oankomt om as grapperij opnomd to
wirden. De minsken binne dêr ek al koeke fen 't
selde daei as de hele rest, al kin 't mei wierheid
sein wirde, dat de golle frjeonlikens fen de eilân-
ners in freamdling, dy dêr komt, tige oanloekt.
Fen fjuchtsjen en slaen heart men dêr ek net.

De folks-tael fen Skiermonts-each is Frysk. On-
der de ljue dêr bistiet in oerlevering, dy 't seit,
dat hjar foarâlden yn de oerâlde tüd út Swéden
oerwaeijen komd binne, as fleehtelingen of as lân-
forhuzers, en hjarren op it eilán delset ha. ïljù>
oan soille se 't nou taskrjuwe wolle, dat hja in
tael sprekke, dy 't for eltse ISTederlânner en sels
for de Lânfriezen fen de fêste wâl, op 't earste
hearren, onforsteanber is. For de wierheid fen
dy folks-oerleyering binne út de skiednis neat gjin
biwizen oan to fieren, mar der bistiet just ek gjin
groun, om mar koartwei to sizzen, dat it for-
haeltsje út de loft grypt is. Lykwol de tael, dy
't de eilânners, sa 'k sei, as in biwys foar dö
folks-oerlevering scille jilde litte wolle, is by rny
earder in biwys der tsjin, om 't dy tael folie nieaï
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fen 't Frysk het as fen 't Sweedsk. Better sein ,
de tael is echt Frysk, howol hwet oars as it
Frysk dat wy lijir sprekke. Dy 't kennis makke het
mei it noa-rdfrysk, dat yet biwarre bleaun is op de
iSleeswyk-Holsteinske eilânnen , merkt gau op , dat de
tael fen Skiermonts-each dêr oerienkomste mei het,
en ek mei it âlde" Eastfrysk, dêr 't yet in oerbliuwsel
fen libbet yn it Saterlân, in lyts plakje groun yn
't hartochdom Oldenboaroh. As ris ien in staeltsje
jaeii wol fen de eilânner tael, den brûkt er wol
gau ris disse wirden: „Ik jeuw di in klap oan
'e peut, dot de twesken di rettelje." — Ik jow
dy in klap oan 'e kop, dat de tosken dy rattelje.

Op 't eifel] waerd my ris forteld, dat se dêr
rymgedichten liiene yn hjar eigen tael, ôfkomstieh
feu in man, dy 't nou al forskate jierren dea west
ha moat. Do 't ik der oer bigoun to praten dat
ik dêr wol ôfskriften fen ha woe, do fielde 'k gau
dat se dêr net swiet oan wieren. Mar ik hab dêr
doch in man foun, dy liet my in pear fen dy stik-
jes bisoarge. Ik hab al lieal yn 't sin hawn om
se hjir yn to laskjen, mar dêr Mn 'k ôf stapt.
Hwent foarearst koe 't wêze, dat jimme de tael
op 't earste hearren dalik net goed forstiene; to
twaden is der ek net safolle oan dy stikjes, hwent
it is rymlerrj lyk as men wol mear het fen ljue dy
't gjin forstân fen sok wirk ha, mar sels miene
fen al j — en to tredden: hwet dei- yn dy stikjes
bihânnele wirdt, dêr ha jim it measte part al fen
beet, hwent liwet ik jimme meideeld hab oer 't
winterlibben op 't eilàn en oer de frijerij fen 't
jongfolk, dat hab ik dêr út helle.

Ta bislút wol 'k jimme doch yet in stikje yn de
eilânner tael léze litte. It is in sangkje, dat se
dêr wol ris plichten to sjongen.
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Dit is in stok fon Gebert de Bokkerinne en hjaï
soan Tjork.

Opmokke fon Bline Jan en G-ermen Jep.

Mem , wi motte braeid lio ,
Mar net fon Jelte Geet. (Geart)

Hwont dot is net fon rogge,
Mar fon di suwre weet.

Dot helje s' ofter 't pokhús wooi,
Dot braeid dot is so tooi.

Dot kin ik aik wol prjeuwe,
Dot is gin suwer spil;

Dot hew ik hae's *) fen Ljuwe,
Dot di 't net ite wil.

Mem, helje gau hwot liuet út 't stek.
Sei **) Gebert, lioud dyn bek.

So't do mi kommedeerje ?
't Jeuwt heel end ol gin pos.

Wi motte mooi 'n euwr lawearje ,
En euwrs do mar op mos. ***)

Och, wie ik mar bi de Deen,
'k Sue fechtje mooi de seen.

Dot wie aik ol in hoptje,
To fechtjen mooi de zeen!

Do suest aik wol reis goptje
Al onder dot geween.

*) heard = gehoord.
**) Zeg, siz.
***)|mars.
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Dit is in Stok fan lenige Eilanners, di 't frueger
ollegaere noist eneuwr weennen.

Ingeline op 'e huek,
Wie meens yn 'e raeide bruek.
Jouks meens is in skippers wyf,
Moltens Antje fol geryf.
Simen Gebert op 'e haeip,
Greetjen hjo het braeid to kaeip,
Sjoekjen is in aeirm sleuf,
Tije Lynk het jüd yn 'e steuf.
Geesjes Aukje is in muleflooijer,
De dokter is in pilledroorjer.

W. D.



HEBEL end HALBERTSMA,

! end TIEDE ROELOFS DYKSTRA.

En hledside ût det slriednisboek der FrîsJee

sJcriftekennisse.

GEBHOLD , en Frîsk jungfeint, ût earsom skaei ,
fen 't Ald-Frîske laech, nommel fen geast end kreas
fen lichem, sûnd fen siel end sinnen, ienfâldich ,
sliuoht end riuclit, frolik , from end froed 1), reisge
mei sîn beste friûnd, en jungkeardel lik as er self
ien wier, om 'e noclit, în 't Swartewâld. Meastal
to foet, thrachkriûsten liia dy hearlike bergoarde.
Nou 'ris thrach dy statige, thiûstere kînbosken op
'e bergen, end lans steile, smelle paedtsjes oer 'e
stienklippen; end boppe op 'e bergtoppen gjal-
men liia Mar wille ût , în 'e wide, wide wrâld, hwer
't hia, fier în 'e fjiërte, de wite snietoppen fen 'e
Switserske Alpen blinken seagen. Den wer thruch
dy ljeaflike, griene dellingen, mei de stille, freed-
somme doarpkes, de nôtfjiëlden oan 'e berghellin-
gen , de mieden oan 'e seamen fen 'e streamkes,
dy as koel end klear rinwiet ût 'e splitten fen 'e
bergen springe, end den, mei brûsjen end skomjen

') Ja, sa is det wiere Frîske aerd, sa tierth det
echte Frîske bloed. O, Meden wy sukke jungfeinten
mar mear, sukken mar tlnlsend (ei, hândert wier al
thige) în ûs lândtsje ! Heil end bate oer 'e mjiëtte ,
sooed der fen ûs foltsen bidye, end de goede âlde
tîd, fry fen Pranske "wînd, kaem yetteris to eare !



64

oer 'e stienklippen, sa rimpen end gisten thrueh
de dellingen floie. O, nocht end wille Heden ûs
friûnden folop, ja oer 'e mjiëtte, în dy skiene
natûr, în 'e hearlike „skepinga Godis", nei harte-
lust end sinnebijerte, sa bly în Har friûndskip,
sa bly în Har jonge jieren, det herte fol swiete
frede în God end minsken. — — —

Ienkear — hia wieren do în 't süedlike diel i'en
't Swartewâld, end net fier fen 'e Switserske mer-
ken, îtlike uren fen 'e sted Basel — ienkear oerfoel
Harren der de jûnd, în en doarpke în 't Wiesen-
thal, end Ha moasten der în 't ienfâldige doarps-
weardsliûs oernachtsje. End sa dieden Ha ek. In
'e iere moarn, mar de bliere sinne geat liir blanke
glansen al thrucli det finster fen Har sliepkeamerke,
waerd GEBHOLD to wekker. Sîn friûnd , yette wirch
fen 't klanterjen op 'e bergen, fen 't strünen thrueh
de bosken , fen 't siungen end fen 't hlaitsjen end fen
alle wille dy 't Ha de forige deis hawn Heden,
mûlk yette ek wol en bitke dodderich fen dy sûvere
lândwîn, fen dy kostlike Markgräfler, hwermei Ha
de jûnds mankoarm heil tadronken Heden — net
siinich ! — sîn friûnd laei yette f est în 'e sliep.
GKEOLD bleau yette ek en torntsje lidsen, end,
lieal în 'e sûs, hearde er immen floitsjen, bûte
't hûs. En ameryke lettor bigûn dy floiter to
neurjen, end al ringen gong det neurjen în lûd
siungen oer, sa 't de wollüdige klanken fen en
kreftige jungfeinte-stimme în 'e stille moarnloft
wergjalmen.

Mar lrwet siungt dy feint der bûte doar'?
Siucli, GRBOIIT is nou klear wekker. Hy rîsth

lieal oerein ûnder 'e wrine wei, end lüesterth ta
mei sawn earen Ja! det is en bikinde
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wise ! Hark ! . . . . it is . . . . it is . . . . sa
wier! it is „de Boalseter Merke". Wis! det moät
en Fries wêse, dy der sa siungt!

Wip ! is GEBULT sîn bed ût, end în 'e buksen.
Kingen det finsterke iepen, end, mei de earmen
op 'e sîlle, siucht er nei bûte, end hy snüefth
mei wollust dy oerhearlike koele nioarnloft în, dy
sa frisk fen 'e bergen, fol swietrûk ût 'e bosken,
în 'e delling waeith. Der, op side fen ' t h û s ,
stiëth en jungkeardel mei en pear hînsders , dy er
wasketh end kiemth. Det is de stalfeint fen 't
weardsliûs. End hy siungt by sîn wirk, frisk ût
'e boärst, de melodye fen „To Boalsert în 'e
merke". De wirden lîkwol kin GEBULT *) net for-
stean.

„ Guten Margen !" ropt GBEULT him ta.
De stalfeint siucht efkes op fen sîn wirk; hy

tikketh efkes mei de foarfinger oan 'e foarholle,
end seith ek: Guten Morgen, Herr!"

') Mei sin hab ik hjir de âlde, ûrsprunkolike, alge-
mien Ald-Germaenske, dos ek Ald-Frîske, folliddige
maiisnamme Gerhold mei sîn biaûnder Frîske, gear-
litsene, forslitene formen, dy 't în 't deistich libben
brûkt wirde, Greolt, Grealt end Greult, thmch enoar
brûkt. Ik hab dit dien om de lêser oan to wisen det
Gerhold eft Gerháld (disse twa formen bimie beide
like goed Ald-Frîsk, end komrne oer ienût ; Gerhold,
Gerold, în Frîslând forbastere to Greolt, is mear
Saksisk, mear Eastergoask end Sawnwâldsk; Gerhald,
Gerold , în Frîslând forbastere to Grealt, is mear Fran-
kisk, mear Westergoask) — det Gerhold eft Gerhald,
sids ik, mei Gerold end Gerold, mei Greolt, Grealt, end
Greult egintlik ien end dy selde namme is, end det dos
de folliddige âlde form Gerhold, dy 't în ïtichte sin ek
de foarkar hetli. allike goed Frîsk is as de forslitene
formen Greolt, Grealt end Greult, (eft scil ik Greault
skriuwe'? — sa komtli it yetteneior oan ûs sprekwise),
dy by somlike liüde as uikel (eft alinne-mar) Frîsk jilde.

5
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GEBULT wer: „So lustig sclion in der Frühe?"
De stalfeint: „Ei ! warum denn nit ?"
G-BEULT: „Na, freilich!. — Was singen Sie

denn ?"
De feint: „Ja, das ist so 'e Liedli, so 'e

Schwarzwcilder Liedli; vo' der Vreneli heisst es."
GKEULT : _ Wer hal Ihnen das gelernt ?"
De feint: „I weiss halt nit. Jedermann kennt

es hier im Dörfti. Der Ilerr Schiümeister het 'e
Büclüi, da steken viele Sehivarziviüder Lieder dr in.
Dieses vo' der Vreneli au'." —

Folie wisor waerd GKEULT net.
Niunkelîtsenwier GREDLTE friûnd ekfor 'tliachtkom-

men. Hy liied al hwet heärd fen GREULTE petear mei
de stalfeint; end hwet er net he'árd hied , det fortelde
GEEULT Mm, wîlst liia Mar moarnbread ieten.

GREALT wier jimmer bisiele mei en geast fen
ûndersîk; end dy geast liet Mm nou ek net mei
rest. Plot siunger lîk as er self wier , end goe-
Fries , d}̂  en bulte noclat Med oan alles hwet ûs
Friesdom oangiëth, moäst er end scoed er end
woed er mear wite fen det „ Schwarziocilder Liedli",
det op 'e wise fen 'e „Boalserter Sïerke" sungen
waerd. To mear om 't er net bettor wiste, as
dy wise wier eclit, firsprunklik Frîsk, end fen
HALEEiiTSMA-selm, de dicliter fen 't liet, opset.
Derom gîng GRETJLT , op oanwisinge fen 'e stal-
feint , nei de skoällemaster fen 't gea. Det wier
en friûndlike, spraeksomme âlde hear. En bulte
bilangrike end merkwirdige saken fen 't jinge
mei det Swartewàlder lietsje gear hinge, dielde
er GKEULT mei. End Mvet dy Thiûtske skoälle-
man net wiste end net wite koed, det fûnd GEBULT
lettor self ût. Hwent do GEBULT end sîn friûnd
sûnd end wol în 't Frîske Heitelànd tobek kommen
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wierene, fette GEBULT sin ûndersîk wer neior op.
Hy thruolinoaske boeken end skriften, fornaem fen
d'iene Ald-Fries dit, end fen d'oare det — j a , hy
gîng selfs nei Grou ta, hwer 't er , fen âlde
Gïouster liuwe, dy 't Dr. EHLTSJIÎ HALBERTSJIA
yette în sîn fleur kend Heden, det iene end oare
to witen kaem oer e sake dy 't er ûtplûsde.
Einlings liied er 't spil f o ar enoar, end koed er
klear sieän, hwer în earsten Min alles thiûster
west hied. End ho dit alles nou în enoar sit,
stiëth lijir fjiërders biskreawn end to lêsen.

In den zuidwesteliken hoek van Duitschland,
T/aar de Rijn eene kniebocht naar het Noorden
maakt, zoowel benoorden en beoosten don Rijn in
liet Gîroot-Hertogdom Baden , als bewesten die rivier
in de Elsate, alsook bezuiden den Eijn in noord-
westelik Switserland, in cl' omstreken van de stad
Basel, is van ouds her en nog lieden een volks-
stam gezeten, die, zeer byzonder in zyne volks-
eigenlieden, daardoor in menig opzicht met het
volk der Frieson vergeleken worden kan. Dat zijn
de Allemannen (men schrijft, misschien beter, ook
wel Alemannen), die eenen Hoogduitschen volks-
stam uitmaken. Die Allemannen zijn eigentlik en
oorspronkelik Sweven (Zwaben, Schwaben) — be-
hooren tot dien grooten volksstam, die geheel
zuidwestelik Duitschland, in Baden (dus ook het
zuidelike Schwarzwalcl), Würtemberg en een deel
van Beieren, bewoont. Maar eenige Sweefsche
(Zwabische, SehwälriscAe) stammen en volksafdee-
lingen hebben zich in den ouden tijd tot een bond-
genootschap vereenigd, en gesamentlik den naam
van Allemannen aangenomen , even als ook in ÜSToord-
westelik Germaniën oudtijds sommige volksstammen
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zich met eikanderen vereenigd, en gesamentlik den
naam van Franken aangenomen hebben.

De Allemannen besloegen oudtijds een veel grooter
deel van Germaniën als tegenwoordig door hen
ingenomen is. Hun gebied strekte zich nog verre
noordwaarts uit langs den Rijn. Zoo waren zy
dus over eene groote uitgestrektheid lands de naaste
buren van de Galliërs, de Burgundiers, de Fran-
ken in liet hedendaagsche Frankrijk. Vandaar dat
de Fransen en nog lieden, naar dezen enkelen duit-
sclien volksstam, dien der Allemannen, verkeer-
delik geheel Duitschland Allemagne (verfranscht uit
het latijnsche Allemannia), en alle Duitschers Alle-
mands noemen 1).

Van oudsher hebben de Allemannen hunne volks-
vryheid op den hoogsten prijs gesteld, en die
vryheid steeds ten dappersten tegen hunne belagers
en vyanden weten te verdedigen, vooral tegen de
Romeinen. In deze zake hadden zy groote over-
eenkomst met de Friesen. En ook in hunne by-
zondere gehechtheid aan hunne aloude volkseigen-
heden , vooral ook aan hunne eigene sprake , stemden
de Allemannen met onze eigene Friesche voorouders
overeen. En evenzeer nog heden ten dage staan
de Allemannen, door hunne trou aan eigen naam.
en zeden, niet het minst ook aan hunne eisrene

') Even verkeerd noemen de Hongaren wel alle
Duitscbers Sclrwaben, en noemen Duitschers en. Fran-
schen alle Noord-Nederlanders Hollanders (Hollander,
ïlollandais). Ook de Hollanders zelven, en de Vla-
mingen, vervallen wel, vry algemeen, in deze erger-
Hke fout, alsof zy, met Friesen, Geldersche en Over-
iisselsche Saksen, Brabanders, enz. niet gesamentlik
den. naam van Nederlanders voerden, en alsof de
niet-hollandsche Nederlanders maar niet meetelden.
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volkstaal, die eenen zeer byzonderen tak fornrt
van het Hoogduitseh, onder de Hoogduitschers
eenigermate op gelyke plaats als de Friesen innemen
onder de Nederlanders in het algemeen. Ook hunne
Allemannische gouspraak, ofschoon met het Friesch
niet anders verwant als dat beiden zuiver Germaansch
zijn, levert toch door den zelfden trap van klank-
verschuiving , waarop zy met het Friesch staat 1),
door menige oude volle taalform, in verbuiging
en vervoeging, tevens door hare byzondere wel-
luidendheid en zoowel krachtvolle als liefelike
schoonheid, met onze eigene Friesche taal menige
overeenkomst op.

De byzondere wetenschappelike, en eveneens de
letterkundige beoefening van de verschillende gou-
spraken die gesamentlik eene hoofdtaai uitmaken ,
dagteekent eerst van deze eeu. In vroegere eeuen ,
en vooral in het vorige jaarhonderd, in den prui-
ketijd, werd er door de taaigeleerden weinig of
geen acht geslagen op deze, voor de taalweten-
schap zoo hoogst belangryke taaltakken, werd er
ook door de letterkundigen weinig of geen gebruik
gemaakt van die veeltijds zoo schoone en wellui-
dende , altijd zoo natuurlike en ongekunstelde taal-
formen. Toen hielden taaigeleerden en letterkun-

') Het Friesch en het Allemannisch hebben beiden
de zuivere u (%)-klank, waai' de Hoogduitschers au
en de Hollanders ui hebben : Hoogduitseh Ilaus, Hol-
landsch huis, Allemanniseh en Friesch Ims en liûs ('dit
is de zelfde klank). Zoo ook hebben Friesch en Alle-
mannisch beiden de zuivere i, waar de Hoogduitschers
ei en de Hollanders f hebben: Hoogduitseh jieissic/,
Hollandsch vlijtig , Allemannisch flissig (gesproken flisig
of fliisich), Friesch flitich; verder Zeü, tijd, Zit(Ziü)
en tîd (Hiel), enz.
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digen zicli slechts op met de geijkte schrijf- of
boeketaal, en zy achteden der volksspreektale
hunner aandacht onweerdig. Eerst in deze eeu zijn
dichters en andere letterkundigen er toe gekomen
om de gekunstelde , door allerlei, vooral fransche
bastaardwoorden scliromelik verontreinigde school-
meesters- en stadhuistaai op zyde te zetten en van
de natuurlike en eenvoudig-schoone gouspraken zich
te bedienen. En eveneens zijn eerst in deze eeu
de geleerden er mede begonnen om de gouspraken
in wetenschappeliken zin taalkundig te beoefenen.
Maar de hooge vlucht die deze tak der taalgeleerd-
heid, die dit letterkundig gebruik in onze dagen geno-
men heeft, dagteekent eerst van bet midden dezer eeu.

In Duitschland is deze beweging eerst ontstaan.
En de eerste stoot daaraan heeft HEBBL gegeven,
die reeds terstond in het begin dezer eeu, tenjare
1803, zynen eersten bundel gedichten, opgesteld
in de Allemannische gouspraak, in het licht gaf.
Dit was eene daad, die groote en verre reikende
gevolgen had. Langzamerhand vond HBBEL na-
volgers in andere gouen van Duitschland. En de
taalvorschers erkenden met blijdschap, welk een
schat van oude en kernachtige woorden, welk een
rijkdom van oude en volle taalformen daar nog
leefde in die, tot dusverre zoo geminachte gou-
spraken . En eveneens erkenden de letterkundigen ,
de dichters , de vaderlandsch- en volksaardig-gezinde
mannen van smaak en gevoel, welke schoonheid,
welk eenen liefeliken eenvoud , welke degelikheid en
deugdelikheid van taal daar nog in tierde. Het
getal van de beoefenaars der gouspraken vermeer-
derde dan ook in Duitschland jaar op jaar , vooral
sedert het midden dezer eeu, en vooral ook sedert
mannen als KLATTS GROTH en FRITZ BEUTEE ZOO
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grooten en zoo rechtmatigen roem verwierven m
hunne letterkundige beoefening der Ditmarsch'sche
en Mecklenburgsche gouspraken. En eerlang vond
deze richting in taalwetenschap en in letterkunde
begeesterde navolgers ook buiten Dnitschland, in
alle landen van liet beschaafde Europa, maar vooral
onder de Germaansche volkeren. Ook in de Ne-
derlanden. Hier gingen de Priesen op schitterende
wyze voor 1) , reeds kort nadat de gouspraaks-
beweging in Duitschland ontstaan was. Maar het
duurde, na het eerste taal- en letterkundig op-
treden der Friesen in deze een, nog wel ruim
dertig jaren eer CRBMBB met zyne Betuiaclte No-
vellen den eersten stoot gaf aan de uitbreiding dezer
richting, ook buiten Friesland in de andere neder-
landsche gewesten. Heden ten dage heeft zoowel
de taalkundige als de letterkundige beoefening der
gouspraken overal eenen hoogen trap van bloei be-
reikt , en wordt zy overal in heure weerdy erkend. —

JOH.VNN PETER HEBEL , de baanbreker van de
letterkundige beoefening der gouspraken in het
algemeen, van het Allemannisch in het byzonder ,

') Eigentlik heeft de beweging ten bate der Frie-
sclie taal- en letterkunde, door de HALBBBTSMA'S op
tou gezet, eene van ouds gevestigde en reeds voor
eeuen taal- en letterkundig beoefende taal tot haar
voorwerp, en niet eene gouspraak, als elders. Maar
in uiterlike omstandigheden stemt deze friesclie be-
weging toch volkomen overeen met die in andere
landen en gouen. Zy is daarmede geheel eenstemmig
in haar wezen, en is, in hare negentiende-eeusche
uiting, ook rechtstreeks ontstaan uit de Allemanni-
sche beweging, gelijk nader in dit opstel aangetoond
worden zal. In den grond der zake is hier dus geen
verschil.
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boven reeds voorloopig genoemd, werd ten ja-re
1760 in de Oud-Allemannische stad Basel geboren.
Maar opgevoed en grootgebracht werd liy te Hausen,
werwaarts zyne ouders zich, kort na zyne ge-
boorte , met der woon hadden begeven. Hausen
is een dorp in liet Wiesentlial, een zeer liefelik
dal aan cle zuidelike helling van het Schwarzwald,
in het Groot-Hertogdom Baden gelegen, en niet
verre van de stad Basel ; clus midelen in de Alle-
mannengou, De schilderachtige schoonheid van
het Wiesentlial, de eenvoudige, landelike zeden van
de troue, vrome en vroede bewoners van dat dal,
en de klankryke welluidendheid van hunne gou-
spraak hebben in het ontfankelike, opene gemoed
van den jongen HEBBL het dichterlike gevoel ge-
wekt en gekweekt dat hem op lateren leeftijd zyne
heerlike, zangryke gedichten deed scheppen, zyne
volksaardige geschriften deed opstellen. Tot leer-
aar opgeleid, heeft hy dat ambt in verschillende
betrekkingen en in verschillende plaatsen van zijn
Badensche vaderland bekleed, en is daarin tot hoogen
rang opgeklommen. Geacht, geëerd en bemind
by zyne landslieden om zynen vromen en eerzamen
levenswandel, om zyne groote en menigvuldige
verdiensten voor het volk in kerk en school en
huisgezin, en beroemd door geheel Duitschland,
heeft HBBÏÏL ten jare 1826 zijn schoone aardsche
vaderland met het verheerlikte vaderland in den
Hemel verwisseld.

HEBEL'S eerste werk, en dat hem bovenal zoo
grooten roem heeft doen verwerven, was een bun-
del gedichten, die ten jare 1803 onder den titel
Allemannische Gedichte. Für Freunde ländlicher
Xatur itnd S'ltten in het licht verscheen. Deze
gedichten vonden spoedig overgrooten byval, jaren
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lang. Ja tot op den dag van lieden hield hun roem
stand, en zoo lang daar Duitsche harten kloppen voor
schoonheid en waarheid , zal die roem duren. Nog
heden treffen en begeesteren zy iederen vriend van
ongekunstelde poëzy , iederen beminnaar van lan-
delik eenvoudige zeden, iedereen die gehoor heeft
en smaak voor de klankryko en formryke wellui-
dendheid der Allemannische sprake. Het hart van
menigen, menigen Germaanschen jongeling, in alle
gouen, is er door ontroerd geworden en tot na-
volging aangevuurd. KLAUS GBOTH getuigt dit
\ran zich zelven *), en onze EBLTJB HALBBBÏSMA
onderging niet minder den overmeesterenden infloed
van den grooten HEBEL. En och! hoe levendig
herinner ik my nog de verrukking , de geestdrift, de
diehterlike stemming waarin HEBEL'S heerlike versen
my-zelven brachten , toen my , als aankomend jon-
geling , dien bundel Allemannische gedichten door
mynen leermeester en leidsman ter Friescher bane,
TIEDE ROELOFS DYKSTEA, was in handen gegeven !
De roem van HEBEL'S gedichten en andere ge-
schriften blijft jaar in jaar uit de zelfde; de vele
uitgaven zyner werken bewyzen dit. Hier vóór
my ligt eene tiende uitgave, ten jare 1859, van
zynen Allemannischen dichtbundel; en zekerlik zullen
daar nog wel latere uitgaven zijn. Nog ten jare

M „Ik denk nog aan dien dag" (waarop KLAUS
GEOTH de Allemannische gedichten van HEBBL eerst
in handen kreeg), „als aan eenen der schitterendsten,
„gelijk men er wellicht nauwelijks een dozijn beleeft.
„En Die Wiese (een van HEBEL'S meesterstukken) las
„ik, of neen verslond ik, las ik in eenen roes van ver-
drukking, zooals mij nooit een dichterlijk kunstwerk
„dermate bezorgd had. Daarmede was mijn lot
„beslist," enz. Zoo schrijft KLATJS GEOTH. Zie Dr. C.
J. HARSEN , Klaus Q-roth in gi/'n leven en streven. Ant-
werpen, 1889, bladzyde 73.
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1871 kwam er eene nieuc uitgave van HEBBL'S
Sümmtliche Werhe in liet licht. Zijn Schatzkästlein
des Rheiiiisclwn Hausfreuiids dient nog heden op
de scholen in Duitschland, en ook wel Mor te
lande , als leesboek. Zyne gedichten liggen nog als
bestorven in hart en mond van menigen gemoede-
liken Duitscher, ja van menigen Germaan in 't alge-
meen. En zyne liederen worden door liet volk in
liet Schwarzwald nog steeds gezongen, niet het
minst ook zijn Vrenéli op de zelfde wyze als To Boalsert
îu 'e Merke, gelijk GERIIOLD dat eens hoorde.
Kortom, HEBBL , reeds voor ruim zestig jaren ge-
storven , leeft nog lieden in zyne geschriften, in
groote eere by alle Germaansclie volken. Maar in
de eerste tientallen jaren dezer eou wekten zyne
gedichten de grootste begeestering in geheel Duitsch-
land, en deden, vooral ook na de heilryke dagen
van Leipzig en van Waterloo , na de roemryke
bevryding van het smadelike en verderfelike Fran-
sche juk, eene vurige genegenheid voor den eigenen
volksgeest, voor de zaken van eigene volkszeden en
volkstaal ontwaken in alle edele Germaansche harten.

In dezen heugeliken tijd, ten jare 1818 , stu-
deerde in de geneeskunde , ter Hoogeschole te Hei-
clelberg, een odolaardige Friesche jongeling , bezield
met dichterlike gevoelens, rijk begaafd in menig
opzicht, ook met geest en wit, ook met een fijn
gehoor en fynen smaak voor de schoonheden en
volmaaktheden der volksspreektaal, in liare edelste
uitingen, byzonderlik voor zyne Friesche moeder-
taal. Het was EELTJE HIDDES HALUEETSMA , een
bakkerszoon van Grou, een Vrye Fries en een
Stand-Fries, die deze beide uitingen van den Frie-
schen volksgeest in edelen form vertoonde.
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In de verrukkelik schoone omgeving der oude
Musenstad aan den Neckar, in de donkere, statige
bosschen, op de lachende heuvels, op de bergen
met die heerlike vergezichten over berg en dal,
over stad en stroom, over den schilderachtige!! en
indrukwekkenden bouval van het vermaarde Heidel-
berger slot — daar ontglom de dicliterlike geest
van den jongen Fries tot hellen gloed. Het vroo-
like gezelschap der lichthertige en zangveerdige
Duitsche Musenzonen, het lustige Zuid-Duitsche leven(
bleven ook geenszins zonder infioed op zijn ont-
fankelik gemoed. En, als tegenwicht rsn. al dat
schoone en hartverheffende, van al dio lichtzyde
des levens , liet ook het heimwee naar zijn welbe-
mind Friesland zich gelden — het heimwee dat in
zoo menig zachtaardig gestemd gemoed het dicht-
vuur te meer doet ontgloren.

„Ik bin fen 't platte land onwennieii,
Och ! ik moät nei Friesland ta !"

Daar te Heidelberg en in die omgeving, voor
het ontwaken zyner dichterlike begaafdheden zoo
gunstig, heeft EELT.IE HIDDES HALBBUTSMA zekerlik
HBBKL'S gedichten eerst in handen gekregen; daar
hebben die versen hem tot geestdrift gewekt , tot
navolging geprikkeld. Ongetwyfeld waren daar ook
Allemannische studenten in HALBEKTSMA'S omge-
ving , waarschijnlik wel onder zyne byzondere vrien-
den , zonen van den Allemannischen volksstam ,
gougenooten van den dichter HEBEL , die den Fries
het Allemannisch, waar dit misschien noch noodig
ware, nader verklaarden. En die met eikanderen,
als d' avondstond hen vereenigde tot eenen har-
tigen dronk van den vermaarden Allemannischen
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iandwijn, den vurigen Markgra†ler , HEBEL'S Alle-
mannische liederen zongen. Zoodat al spoedig me-
lody en woorden daarvan den Frieschen student
ten volsten eigen waren geworden. Zeer waar-
schijnlik zijn eenige gedichten van HALBEETSMA ,
naar aanleiding en in navolging van sommige ver-
sen van HEBEL , reeds te Heidelberg in den dich-
terliken geest van den jongen Fries geboren, reeds
te Heidelberg zyner penne ontfloeid.

Al zeer spoedig nadat aan HALBERÏSMA'S Hei-
delbergschen studententijd een einde gekomen was,
werd hy aan de Hoogeschool te Leiden tot Doctor
in de Geneeskunde bevorderd, en vestigde liy zich
als geneesheer, eerst eene korte pooze te Pur-
merende , daarna in zyne geboorteplaats GTOU.

In de eerste jaren zyner geneeskundige loopbaan
heeft HALBERTSMA ongetwyfeld vryen tijd genoeg
gehad om dikwijls in gedachten de vroolike dagen
van Heidelberg nog eens te doorleven, en om zich
dan al mede de versen en de liederen van HEBEL
te herinneren, die daar zulken indruk op zijn ge-
moed gemaakt hadden, en die hem ongetwyfeld
zoo menig u u r , in vroolik, opwekkend en geest-
rijk gezelschap, ja in zoete vriendschap gesleten ,
weer te binnen brachten :

,, Somwilen yn 'e skimerjûnd . . . .
„Den think ik al dy dingen rund."

En
,, O wille ! o noflike tiid,
„Hwet thins ik oan dy wer bliid! '

Onwillekeurig kwam HALBERTSMA er nu te Grou
nog zooveel te meer als te Heidelberg toe , nu hy
in eene z,oo echt, en volkomen, en oorbeeldig
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. Friesche omgeving zich bevond, om, in herinne-
ring en naar aanleiding van HEBEL'S Allemaniiische
versen, zynen dichterliken geest in Friesche versen
en zangen te uiten. Weldra lagen de handschrif-
ten van een geheel bundeltje dezer Friesche gedicb>
ten op zyne schrijftafel. Hier kwam nu misschien
ook de koene gedachte reecis in zynen ondernemenden
en vaderlandschgezinden geest op, om de beweging
ten bate der Allemannische sprake, waarvan hy
in Duitsehland getuige geweest was , in Friesclien
zin op Friesclien bodem ten bate zyner Friesche
taal over te brengen, en om een werk te scheppen;
dat een waar Friesch volksboek zoude wezen, een
weerdige Friesche weerga, zoo wel van HEBKL'S
Allemannische gedichten als van diens Sdiatzküst-
lein des liheinischen Huusfreunds. r) Die lofi'elike

') Een belangstellend kenner en beoefenaar der
Friesche letterkunde, jonger tijdgenoot der HALBEKT-
SMA'S, en in den tijd met die gebroeders zeer wel be-
kend, maakt my opmerkzaam, dat, volgens zijn inzicht,
eerder aan Ds. JOOST als aan Dr. EELTJE de eere zoude
toekomen, het grootste en aanzieiilikste aandeel gehad
te hebben in de samenstelling der Lapekoer; dat ook
de eerste stoot daartoe van JOOST en niet vanEBLTJiá
zoude zijn uitgegaan, en dat ook de eerste gedachte,
zulk een volksboek in het licht te geven, in het brein
van JOOST en niet in dat van EELTJE zoude geboren zijn.
Ook wylen W. EEKIIOFF was die meening toegedaan,
ïrouens, in het Voorbericht van zijn werk Fragmenten
(Het Geslacht der Van Hareris — Deventer, 1829)
heeft Ds. JOOST zelve aanleiding gegeven tot het ont-
staan dezer meening, zelve in dien zin zich uitgelaten,
EnzekerJik, de scherpzinnige en voortvarende Ds. JooST
was de taaigeleerde, de critische geest, de satiricus;
en behalven het aanzionlike aandeel dat hy had in het
eigentlike samenstel van de Lapekoer, viel hem ook
zekerlik de technische uitvoering, althans het toezicht
daarop, ten deel. Getuige de uitgave te Deventer f
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gedachte, kwam dán in zynen voortvarenden geest ook
al spoedig tot rijpheid en tot uitvoering. Eeeds ten
jare 1822 kon EELTSJE HALBEKTSMA, in vereeni-
ging en met medewerking van zyne broeders JOOST
en TJALHXCJ , de eerste Lapekoer f en Gábe Scroar
zynen Frieschen volksgenooten in handen geven.
De eerste 1 japekoer ! — de eerste stap der HAL-
BEBTSMA'S op de lange baan ter verheerliking van
Friesche taal en Friesehen eigenaard, zoo eervol
door hen afgelegd. De eerste Lapekoer! — de
eerste steen, de grondslag van het gebou hunner
roem op Friesch volkseigen gebied. De eerste
Lapfl'oer f die zoo veel blyde geestdrift wekte by
het herlevende Friesclie volk !

In welke mate en in welken ;;in de geest van
HEBEL 0X3 dien van HALBERTSMA inwerkte , in welke
mate en in welken zin sommige gedichten van
HALBEKÏÖIA als navolgingen van HEHEL moeten
worden beschond. vallen wy hier thans nagaan.

zyne woonplaats. Maar, de zachtzinnige en beschei-
dene KKLT.IK was de dichter; en aan zyne liefelike ,
het hovte des volks roerende en begeesterende gedichten
en liederen, heeft de Lapekoer in de eerste plaats
haar welslagen, haar goed-gevolg te danken, Die ge-
dichten en liederen toch waren voor het Friesche volk
de hoofdzaak van de Lapekoer. Die gedichten waren
voor een deel in navolging van HBBEL'S gedichten en
liederen ontstaan, en Dr. EELTJE heeft zynen HBBEL
ong-etwyfeld te Heidolberg, ter Uadensche hooge-
schole. en in zijn verkeer met cle Badensche ('Alleman-
niseho) studenten leeren kennen en liefhebben. Alle
eere aan den geleerden Ds. JOOST, ook voor het groote
aandeel, dat hy aan de Lapekoer gehad heeft. Maai-
de allereerste oorsprong van het voornaamste deel
der Lapdioer, immers van dat deel, waaraan dat boek
hoofdzakelik zynen opgang te dankeu had, blijf ik
aan ! !r. EKLTJE toekennen, en is ongetwyfeld reeds te
Heidelberg in zynen geest geboren.
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Nemen wj daartoe allereerst De Bocdswerter Merke
f en Hoatse mei s\jn Wóbbél van den Fries, in ver-
gelykinge met Hans und, Ver ene van den Alleman.

De omstandigheid dat liet eerste, 't wolk in de
Lapekoer aangetroffen wordt, juist deze „Boal-
serter Merke" is , wettigt wel het vermoeden dat
dit volksaardige lied ook HALBERTSMA'S eersteling
is, en reeds te Heideïberg gedicht. Ik kan my
zoo voorstellen lioe de Heidelberger studenten met
hunnen makker en vriend en studiegenoot HAL-
BEBTSMA , by voorkeur en dikwijls dit aardige lied
van Hans und Verene, in zyne echt volksaardige
melody gezongen hebben. En hoe de Friesche jon-
geling, die met zyne gedachten uit dat bergrykc
oord telkens naar zijn vlakke Friesland afdwaalde,
vooral naar Bolsward, waar eene liefeiike Eriesehe
maagd woonde, zijn BATJKJE , voor wie zijn herte
in liefde ontflaind was — hoe HALBBBTSMA er als
van zelven toe kwam om van den Âlleinamiisehen
Hans eenen Frieschen Hoatse, van de Aliemannische
Verene A) eene Friesche Wobhel te maken. En hoe
hy aan dit, in menig opzicht zoo zeer byzondere
lied, en waaraan voor hem zoo menige herinnering
verbonden was, den voorrang in de La.jjekoer
schonk.

De dichtmaat van De Boalserier Merite is vol-
komen gelijk aan die van Hans und Verene, en
dit heeft ten gevolge dat beide liederen ook op
de zelfde wyze gezongen worden kunnen. Die eigen-
aardige echt Germaansche melody van Hans und
Verene, waarschijnlik eene overoude volksw}rze der
Allemannen , is door HALBBETSMA dan ook op de

') Verene , in verkleinform Verenéli ol Vrenéli, is
een vleiform van den vollen, kerkeliken naam Veronica.
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Boulserter Merke toegepast geworden, en heeft hy
zelve, al zingende voor zyne vrienden, in Fries-
land ingang verschaft. Opmerkelik is het nog,
dat geen lied van HEBBL ZOO zeer by het volk in
den smaak viel als juist dit lied van Hans und
Verene, en dat eveneens geen lied van HALBERTSMA
ooit zoo volksaardig geworden is, zoo by alle
Friesen by voorkeur bekend en bemind , als juist
deze zang van Hoatse end Wóbbd. Nog heden
zingt of bedenkt menigeen in het Schwarzwald
geerne „„das Liedli vo' der Vreneli", menigeen
die anders geen liefde voor Allemannische gou-
spraak noch voor anderen Allemannischen eigenaard
meer heeft. En dit zelfde is het geval by menigen
Fries, by menigen Wan-Pries zelfs, wat „De
Boalserter Merke" aangaat. De ware volkstoon is
dan ook, in beide liederen op meesterlike wyze,
eenvoudig en natuurlik getroffen.

In beide liederen wordt de ongekunstelde, de
recht-en-slechte. vryery bezongen van een paar lan-
delike jongelieden, en wordt op geestige wyze de
gedaclitengang geschetst van den jongeling, in deze
zake, en de gunstige afloop van zyne pogingen
om de liefde van zyne uitverkorene te winnen,
die ten slotte, half beschaamd maar wel graag,
onverhoeds nog, haren minnaar als in de armen
valt.

HEDEL'S gedicht begint aldus :

Es gfallt nier nummen eini,
Und selli gfallt mer gwis !

O ! wenni doch das Meidli hätt,
Es isch so flink und dundersnett,
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So dundersnett,
So dundersnett,

I wär im Paredies- J)

En dat van HALEBBTSMA :

To Boalswert yn 'e merke
Seach ik ien famke gean.

Ik tliochte, bern ! hwet biste toek,
Sa jong end proes, end nüver smoek,

Ja, nüver smoek,
Ja , nüver smoek ,

Sa tsjep yn sneinske klean.
HANS zegt:

Und wenni's sieh vo witem ,
Se stigt nier 's Bluet in 's Gsicht;

Es wird mer über 's Herz so clmapp,
Und 's Wasser lauffc mer d' Backen ab,

Wolil d' Backen ab ,
Wohl d' Backen ab ,

I weiss nit, wie mer gschicht. 2)

'j In de Hoogduitsche boeketaal: JEs gefalll mir
nunmehr (of nurj Eine, uncl die (sélbige) gefällt mir
geiciss ! O wenn icli doch das Mädehen hcitie, es ist
so flink und donnersnett, ieh wäre im Paradies.

3J Und wenn ich es selie von iveitem, so steigt mir
das Blut in das Gesicht; es wird mir über das Herz
so hnapp (so eng), und das Wasser läiift mir die Hacken
ab (ik begin te zweeten), ich iceiss nicht wie mir ge-
schieht (wat my overkomt).

6
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En HOATSE :

Ik kaem lij ar wer to mjitte,
End seach hjar bjüster oan,

Ik seach hjar oan, ik seach hjar nei,
Mar seach hja my, den roen ik wei;

Ja, roen ik wei,
Ja, roen ik wei,

In like hast bistoarn.

VBBNELI zegt:

Do bini jo, do hesch mi
Und wenn de mi deim wit. l)

En de spylfammen van WOBBEL :

Man ! der hest dyn wyf

Hwent WOBBEL woeste ha'!

VEBENE vraagt haren HANS ten slott-e:
(Du) heseh mi völlig bstärkt,

Und worum seisch 's denn nit ? 2)

En eveneens vraagt WOBBEL haren HOATSH :

hwerom stünest sa ?
Dou woest' my ommers lang al ha',

Ei! hiest it my mar sein!

*) Da bin ich ja, da haat Du mich, und wenn Du
midi denn roillst (als Gy my dan volstrekt hebben
wilt.)

2) (Du) hast mich völlig bestärJct, (Gy hebt my
in het vermoeden dat Gy my lief' zoudet hebben, ten
volsten versterkt), und warum sagtest Du es denn
nicht? —
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De overeenkomst tusschen twee andere gedich-
ten van HIÜBÊL en van HALBBEÏSMA , tusschen
HEBHL'S Wachterru†' en HALBBBTSMA'S Rottelwaeht,
al komt dan ook de versmaat beider gedichten niet
overeen, is, wat de zin dier gedichten aangaat,
toch veel grooter als die tusschen de beide voor-
gaande liederen. Hier toch is het geene verre
navolging, geene verfriesching', maar eene reclit-
streeksche vertaling, eene schier woordelike over-
zettinge. In de Wachterru† en in de liottelwacht
wordt een nachtwachter voorgesteld, die, op zyne
ronde, de uren van den nacht afroept, en daaraan
telkens eenige beschouingen van zedelike strekking
vastknoopt. HEBEI/S gedicht begint:

Loset, was i euch will sage !
D' Glocke liet Zehni gschlage.

Jez betet und jez göhnt in 's Bett;
Und wer e rüeihig Gwisse liet,
Schlof sanft und wohl! lm Himmel wacht
E heiter Aug die ganzi Nacht. *)

En het eindigt:

Loset, was i euch will sage!
D' Glocke het Drü gschlage.

Die Morgestund am Himmel schwebt,
Und wer im Friede der Tag erlebt,
Dank Gott, und fass e frohe Mueth,
Und gang an's Gschäft, und — halt di guet.

1) Höret, wass ich euch sagen loül! Die GlocJcehat
zehn geschlagen. Betet jeizt, und geht jetzt zu Bett;
und teer ein ruliiges Gewissen lint, selüafe sanft und
ivolü! lm Himmel wacht ein heiter es Auge die ganse
Nacht.
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By HALBÈRTSMA luiden deze twee versen :

Tsjien hetb de tûrsklok slein!
En swiere dei is wer forflein.
Minsken, liarkje nei mîn sidsen:
Bid, end gean to resten lidsen!
End dy nin tsjoed gewisse heth,
Slept seft end swiet op sa'n gebed;
Hwent în 'e himel hâlth de wacht
En helder each de Hele nacht.

Thrye heth de klok, God thank !
Kom, de kjimnien wirde blank.
It ljocht brekt throch 'e wolken hinne,
End dermei komt de blide sinne.
Bilibje nou gesûnd de dei ;
Sa thankje Grod, end gean dîn wei.
End gean mei friske , goede moed
Oan 't wirk, end — hâld dy goed.

Het kan niet anders of Domine JOOST HIDDBS
HALBEKTSMA , de broeder van Doctor EBLTSJE , en
diens mede-opsteller van De Lapelwer , moet door
laatstgenoemden met HBBBL'S gedichten bekend ge-
worden zijn. Vermoedelik ook heeft Domine JOOST,
toen hy nog student was aan het Seminarium der
Doopsgezinden te Amsterdam, zynen broeder te
Heidelberg eens bezocht, en is ook hy daar, in
den omgang met zijns broeders vrienden, de Alle-
mannische studenten, die HBBEL'S liederen zongen,
in geestdrift voor clen Allemannischen dichter ont-
gloeid, en tot navolging geprikkeld geworden. Te
meer nog vermoed ik dat JOOST by zynen broeder
te Heidelberg geweest is, omdat hy zelve, in zijn
werk De Doopsgezinden en hunne herkomst (Deven-



85

ter, 1843), op blaâzyden 309 en 317 getuigt, dat
hy de kleine gemeente van Zuid-Duitsche of Pfalt-
sisohe Doopsgezinden te Briiclihauserhof by Hei-
delberg eens bezocht heeft. Hy voegt er wel niet
by in welk jaar dit geweest zy. Vóór den jare
1843 echter, toen zijn bovengenoemd werk in het
licht verscheen, was het reizen van Nederlanders
aan den Rijn lang, lang zoo algemeen niet als in
den tegenwoordigen tijd. Wy mogen hieruit af-
leiden dat JOOST HIDDES te Heidelberg geweest is,
toen zijn broeder daar student was.

Maar hoe dit ook zy , zeker • is het, clat een
gedicht van HBBEL , Der Schwarzivülder im Breisgau,
door dien dichter in eene vlaag van heimwee ge-
zongen, toen hy in zyne jonge jaren in de Breis-
gau , van zijn geliefd Wiesenthal verwyderd, woonde,
onmiddelliken infloed heeft uitgeoefend op JOOST
HALBERTSMA , toen deze zynen schoonen Frieschen
heimweezang dichtte :

Alle minsken binn' mîn broarren,
End de hiele wrâld mîn t'hües !

Mar it bloed în Frîske ieren
Krùpt nei Fries end Friesland ta!

HEBBL noemt in zijn heimweelied eenige byzon-
clere Badensche steden en dorpen op , met vermel-
ding hunner eigenaardigheden, tot hy ten slotte
aan Herrischried im Wald de voorkeur geeft boven
allen :

Minen Auge gfallt
Herrischried im Wald i

En evenzoo bezingt JOOST HALBERTSMA de byzon-
dere gunstige eigenaardigheden van eenige Neder-
landsche gewesten, van Holland, Gelderland, Bra-
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bant, om ten slotte tot Friesland terug te keeren,
en zijn byzonder vaderland boven alles te roemen:
Friesland ! Friesland ! dy forjit ik net!

Ook in dit geval stemt de versmaat van HAL-
BEBTSMA'S heimweezang niet overeen met die van
HBBBL'S gedicht. En ook overigens bestaat daar ,
wat den uiterliken form aangaat, weinig overeen-
komst tusschen beide versen. Trouens, HEBEL'S
lied is ook niet het eenigste voorbeeld waar HAL-
BEETSMA zich naar gericht heeft, toen hy dat ge-
dicht Friesland opstelde. Blijkbaar zweefde den
Frieschen dichter toen nog een ander heimweelied
in de gedachten, namelik den schoonen Switser-
schen heimweezang , die in het begin dezer eeu by
alle volken van Germaanschen stam zoo in trek
was. Ouden van jaren onder ons herinneren zich
nog WEISS'S Scluoeizers Jffeimioeh, een liefelik lied ,
maar naar den smaak dier dagen wel wat over-
gevoelig-dweepziek, schier al te dichterlik-verheven
(sentimenteel en romantisch, zooals de Hollanders
zeggen). In myne jeugd, veertig jaren geleden,
werd het onder het zanglustige jongvolk te Leeu-
warden nog veel gezongen, en nog heden ten dage
treft men dit schoóne lied in de hedendaagsche Hoog-
duitsche volks- en studenten-liederenboeken aan.

Herz , mein Herz ! warum so traurig ?
Und was soll das Ach und Web. ?

Door HALBEBTSMA verfriescht als :

Frîske hert ! kenst' hjir nog grine?
Hert, mîn hert! ho stünest' sa ?

Het Friesche heimweelied heeft de zelfde vers-
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maat als het Switsersche , en wordt ook op de zelfde
wyze gezongen. Doctor EELTSJE voerde ook deze
zangwyze voor dit lied van zynen broeder, hier te
lande in.

Een ander Duitsch volkslied, ook al is hetgeen
gedicht van HÉBEL , dat ook omstreeks den jare
1820 tot op de helft dezer eeu zeer bekend was
en zeer in zwang in alle Duitsclie, ja in alle Grer-
maansche landen, heeft almede ten voorbeelde ge-
diend voor een der Friesche gedichten van HAL-
BERTSMA , in de Lapelcoer. Juist 'niet wat de in-
houd betreft; want het Duitsche lied is een min-
nezang , en het ïriesche is een wiegelied. Maar
wel wat de versmaat, de uiterlike form en de
zangwyze aangaat. Ik bedoel het vroeger zoo
overbekende, zoo wanliopig-afgezaagde

Dn, du liegst mir im Herzen,
Du , du liegst mir im Sinn !
Du, du maehst mir viel Schmerzen,
Weisst nicht wie gut ich dir bin !

Ja, ja, ja, ja, weisst nicht wie gut ich dir bin!

HALBERTSMA'S Nye Widsesang, in den tijd weinig
minder afgezaagd:

Dou, don biste mîn Anke ,
Dou, dou biste mîn bern!
Dou, dou biste mîn famke,
Witst' net ho goe ik it mien !

Ja, ja, ja, ja, witst' net ho goe ik it mien!

is daar van eene rechtstreeksche navolging.
Ongetwyfeld zijn er, voor hem die er opzettelik

naar zoekt, nog veel meer andere, duidelike of
ook minder duidelike sporen aan te wyzen van den
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infloed, die Duitsche versen en liederen, en Duit-
soho geschriften op het ontstaan van de Lapekoer
hebben uitgeoefend. Onder anderen in „De Reis
nel de Jichtmasters" is die infloed duidelik te be-
speuren , niet enkel in den persoon van Toon-Poep,
den Bolswarder wever, maar ook uit vele kleine
byzaken in dat verhaal voorkomende ; by voorbeeld
in den naam dien HALBEHTSMA aan den Groninger
geneesheer gegeven heeft: Doctor Pfificus (beter
Pfifficus, eene sabeare verlatijnsching van het Hoog-
duitsche woord pfiffig, listig , geslepen , slûchslim)
een naam die in Duitsehland, schertsender wyze ,
veelvuldig gebruikt wordt.

Uit het bovenstaande make nu niemand op, dat
de Lapekoer der HALBBBTSMA'S voor een groot of
klein gedeelte slechts eene vertaling uit het Hoog-
duitsch zoude zijn, of dat dit werk daar mede
zyne Friesche oorspronkelikheid en dus zyne groot-
ste weerdy zoude inboeten. Dit toch is geenszins
het geval. HEBEL'S werken, zoowel het Schatz-
Jiästlein als de Aüemannische Gedichte hebben on-
getwyfeld in de jonge HALBBSTSMA'S den lust doen
ontwaken, het voornemen doen rypen, zulk eenen
versenbundel, zulk een volksboek , in HEBEL'S geest,
op HEBEL'S wyze, voor het Friesche volk op te
stellen. En enkele versen uit HEBEL'S bundel mogen
nog nader, ja rechtstreeks aanleiding gegeven heb-
ben tot het ontstaan van sommige gedichten der
HALBEETSMA'S — toch zijn die navolgingen zoo
eigenaardig Friesch uitgevallen , zijn die versen zoo
inneiiik, zoo echt Friesch geworden, en is het
Allemannisch zoo volkomen verfriescht, dat ook
die gedichten werkelik en ten volsten den naam
van zuiver en oorspronkelik Friesch dragen mogen.
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aan HALBERTSMA tot voorbeelden gediend by liet
dichten zyner Boalserter Merite , of althans daartoe
onmiddellik aanleiding gegeven , Hoatse end Wobbel
zijn daar niet minder echt, oorspronkelik en oor-
beeldig Friesch om. En zy zijn dit niet enkel in
hunne personen zelven, maar ook in liet bywerk,
dat hen omgeeft, in alles wat byzonderlik op de
merke toegepast wordt, tot de düemkes die Hoatse
kocht for de bern, en tot de hiele rigle †ammen
die hem op 't Uif tomm'len toe. In der daad, der
is nin poeperûhje oan !

De Rottelwacht staat nog het naaste by de Wach-
ter ruf; de vertaling is hier en daar woordelik.
En toch is de Allemannische Wachter een goed,
een echt Friesche rottelman geworden.

Zekerlik! aan de Friesche oorspronkelikheid van
de Lapekoer doet het geenerlei en geen de minste
afbreuk dat HEBEL met zyne gedichten en volks-
verhalen de HALBERÏSMA'S voorgegaan is. En dat
de HALBERTSMA'S zelven daar niet opsettelik op ge-
wezen hebben dat hunne Lapekoer met HEBEL'S
werken in eenig verband stond, dat zy HEBEL'S
naam nergens hebben vermeld, dit mag hun door
niemand als niet strikt eerlik, veel min als letter-
kundige diefstal (plagiaat) worden aangerekend.
Zóó toch hebben de gebroeders HALBERTSMA deze
zake gewis niet ingezien. Ook was het in hunne
dagen geenszins in die mate, geenszins zoo sterk
in zwang als in den tegenwoordigen tijd by de
letterkundigen , om steeds de bron te noemen waar-
uit zy veel of weinig, soms slechts een druppel-
ken waters genomen hadden. Heden ten dage stelt
men den letterkundigen, in deze zake, strengere
eischen.
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Maar al hebben de HALBERTSMA'S , immers zoo
verre my bekend is, nergens by hun werk HEBEL'S
naam vermeld, genoemd hebben zy dien naam waar-
schijnlik wel, in vertrouelik gesprek met andere
.Friesche letterkundigen, hunne navolgers. Immers
ook andere Friesche dichters en prozaschryvers
hebben na de HALBERSMVS uit HEBEL'S bronne ge-
put; zelfs rykelik. Zy zijn misschien wel door de
HALBERTSMA'S zelyen op dat reine en frissche Zwar-
tewouder bergwater, op dat klare en levende rin-
wiet gewezen. TIEDE ROELOPS DYKSTRA vooral vond
groot behagen in HEBEL'S gedichten. In de jaren
1854 — '57, toen ik als aankomend jongeling we-
keliks een paar avonden by dien geleerde mocht
doorbrengen, en zyne lessen in Oud-Friesche en
andere Germaansche taalwetenschap genoot, lagen
HEBEL'S Gedichte dan ook dikwijls opengeslagen
op zyne schrijftafel. Hy wees my ook wel hunne
dichterlike schoonheid aan , of maakte my opmerk-
zaam op de taalkundige weerdy van de welluidende
Allemannische sprake. TIEDE ROELOFS heeft dan
ook menig vers van HEBEL verfriescht, en wel by
voorkeur diens schoonste en uitgebreidste dicht-
stukken. Dat was in den bloeitijd van HARMEN
SYTSTRA'S en TIEDE R. DYKSTRA'S taal- en letter-
kundige werkzaamheid, en hun jaarboekje, Iduna,
brengt hiervan menig blijk in de jaargangen 1850
tot '58. In die jaargangen vinden wy een groot
aantal volksvertellingen uit HEBEL'S Schatzkcistlein
verfriescht, steeds getrouelik met vermelding van
hunnen oorsprong: „Nei th' Allemannisk f on J.
P. Hebel." Deze wordt zelfs met nadruk „ûs
friând Hebel" genoemd (Iduna, 1850, bl. 129).
Meestal wordt de naam van den verfriescher hier
niet vermeld. In dat geval mogen wv wel aanne-
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men dat de toenmalige bestuurder van de Iduna <
HARMEN SYTSTRA , die man is. Een enkele maal
vinden wy als zoodanig een ander genoemd; na*
melik M. SMEDING , in jaargang '58 ; soms ook
wordt zijn naam enkel met eene D (DYKSTRA ?) aan-
geduid.

Maar van veel meer weerde als deze volksver-
tellinkjes hebben, zijn de verfriesehingen van de
voornaamsten en schoonsten van HEBEL'S gedieli-
ten, die wy mede in genoemde jaargangen van de
Iduna verspreid vinden. TIBDE ROELOFS DYKSTRA
zelve heeft de meesten en de schoonsten van de
Allemannische gedichten in zuiver Priesche taal,
in echt Frieschen form overgebracht, op aller-
verdienstelike, op meesterlike wyze. Hy heeft
daarin zynen voorgangers, de HALBERTSJU'S over-
troffen. Zyne verfriesehingen staan in geen enkel
opzicht by d'oorspronkelike Allemannische gedich-
ten ten achteren. En ook andere Friesche letter-
kundigen van dien tijd, G. H. TIEMERSMA en D.
B.(OUMA) N.(IEÜWEKHUIS) stonden DYKSTRA ter zyüe
in deze zake. De eerstgenoemde met eene ver»
friesehing van HEBEL'S Auf einem Grahe (By th'
t/ref f on min friûnd, in Iduna, 1853); de laatste
met eene vertaling in het Friescb van HEBEL'S
Eine Frage (En frege, in Iduna, 1855). TIEMER-
SMA streeft, in schoonheid en volkomenheid zyner
verfrieschinge, DYKSTRA op zyde. Want ook deze
heeft dat zelfde grafgedicht van HEBEL in het
Priesch overgezet (Bi en gref, in Iduna, 1851).

Hoe geerne zoude ik dit oorspronkelike gedicht
van HEBEL , en deze twee verfriesehingen in hun
geheel hier doen afdrukken, ten einde den lezer
al die schoonheid van gedachten en van taal nader
aan te toonen. Maar dit zoude hier te veel plaats
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Innemen. Ik moet my bepalen tot enkele strofen
van dit heerlike , gevoelvolle gedicht :

Het oorspronkelike van HEB EL :

Sehlof wolil, schlof wohl im cliüele Bett!
De ligseh zwor hert uf Sand und Ohies ;
Poch spurt 's di miiede Rucke nit.

Sehlof sanft und wolil!

Ünd 's Deckbett lit der, dick und schwer
I d'Höclii gschüttlet, uffem Herz,
Doch schlofst im Friede, 's druekt di nit.

Schlof sanft und wolil!

De verfriescHng van DYKSTRA :

Sliep seft, sliep seft up th' koele bed,
Al leistu hird up sond end grâs,
Dîn wirge recli da' let hit nawt; —

Sliep seft end goed !

En wrine thiclit end thiuk end swier,
Bidubbet diup di under hier;
Du slepste în frede , 't drukt di nawt; —

Sliep seft end goed!

De verfriesching van TIEMERSMA :

Sliep seft, sliep seft up th' kalde bed !
Al is 't oars hird — du fielste 't naut;
Al is 't en bed fon stien end sond ,

Hit let dy naut.

Al diek ma th' bed ak heach end thicht
Oan olie sidon fon dy ta,
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Du restest seft; — du kenst' der fon
Nen hinder ha'.

Eene andere strofe van HEBEL :

De sehlofsch und achtisch 's Unmeili nit
lm Chilchethurn die langi Nacht,
Und wenn der Wachter Zwölfi rüeft

lm stille Dorf.

In DYKSTRA'S verfriesching :

Du slepste end hearst de hele nacht
Det ûrwirk in der tzerke nawt ,
Du hearst den tred nawt fon cla wacht

Thruch 't stille gea.

In TIEMERSMA'S verfriesching:

Du sliepste end hearst nin klokgebrum ;
Noch 't ruppan fon da trowe wacht,
Dy ûs în th' dorp da stûnde seith

Fon middenaclit.

Nog eene strofe van HEBEL :

D'rum, wenni nnmiiie by der war,
So wär jo alles recht und guet.
Jez sitzi do, und weiss kei Trost

Mi "m tiefe Schmerz.
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Bj DïKSTRA :

Derum as ik mar bi di wier
Den Hed'n wi 't ollebeide goed , —
Nu sit ik hier, wît mi neii treast

Por diuppe smert.

By TIEMERSMA :

0 derum, as ik nest dy lai
Den fùnd ak rest mîn wirrioh hert.
End 'k siet naut treasteleas hier dol

In rowe end smert.

De slotstrofen by HEBEL :

Und wenn emol der Sunntig tagt,
Und d'Engel singe 's Morgelied,
Se stöhn mer mit enander uf,

Erquickt und gsund.

Und 's stoht e neui Chilehe do,
Sie funklet heil im Morgeroth.
Mer göhn, und singen am Altar:

Hallelujali!

By DYKSTRA:

End as di Snein da kimen rikt
En th'dagelieth der Engels klinkt,
Den stean wi mei elkoaren up,

Sa sûnd end frisk.

En nye tzerke stiet er den,
Hiu glinstert liacht în tb.' moarntîdsread.
Wi gean, end siunge mei en oar:

„God eare end lof!"
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B j TlEMERSMA :

Den klinkt der Englen frolik lieth
Da greate, wide skepping rund,
End risa wy wer ût-ta gref,

Fen th' stof ûntboun.

Den stieth en nye tempel der,
Hwer lieafde end frede en wente în ha',
End den fol freugde skmga wy:

Hallelujah!

DYKSTRA'S verfriesching heeft meer verdienste als
die van TIEMERSMA , omdat DYKSTRA zich naukeu-
riger aan het oorspronkelike van HEBEL houdt.
Maar TIEMERSMA is, in deze zyne overzettinge,
beter in HEBEL'S geest doorgedrongen, dunkt my.
Zyne woorden geven dieper gevoel te kennen, zyne
opvatting der vriendschap komt meer met die van
HEBEL overeen. Hy gevoelt fyner, inniger in deze
zake. —

Met minder schoon zijn de verfriescliingen van
drie der edelste en grootste dichtwerken, door
HEBEL geschapen, door DYKSTRA bewerkt. Het
zijn troue overzettingen van HEBEL'S Die Vergang-
lichkeit, Das Habermus en Riedligers Tochter,
onder de benamingen Forgunklikheid, Molkengrot-
tenbry en Rikele Dochter in Iduna, jaargangen
1854 en 1858 verschenen. Zeer getroue overzet-
tingen zijn het, maar tevens echte verfrieschingen.
De Allemannische personen die daarin voorkomen,
de Allemannische voorstellingen en beelden zijn in
echt Friesche personen en zaken met veel geest en
beleid, en op allerverdienstelike wyze omgezet. De



96

Hoogduitsche schotel vol haverpap is in eenen
Frieschen pot f dl moalken-grotten-bry omgetooverd ;
en zelfs de stad Basel is tot Leeuwarder; †ortsjoend :

Isch Basel nit e sohöni tolli Stadt ?
'S sin Hüser drinn, 's iseli mengi Chilche nit
So gross, und Chilche, 's sin in mengem Dorf
Nit so viel Hüser . . . .

Is Liowerd naut en skiene, moye sted ?
Mei huson, manich manich tzerke is naut
Sa great, end tzerken, manicli manich dorp
Heth sa full' huson naut . . . .

En: 4>
:!

Lueg, dort isch Basel gstande! Selle Thurn i.
Seig d' PeterscMlche gsy . . . .

Siuch! der heth Liowerd stien, der d'Aldehou!

Deze drie verfriescMngen van TIEDE DYKSTRA zijn
meesterstukken zyner dichtveerdigheid , edele voort-
brengselen van zynen louter-Frieschen geest. Die
HEBEL'S werken niet kent, zoude nooit op de ge-
dachten komen, dat deze gedichten van DYKSTRA
niet oorspronkelik en echt Friescli zijn. Maar
TIEDE ROELOFS vermeldt steeds getrouelik by zijn
werk: „Nei th' All&mannish f on J. P. HEBEL''.

In deze meesterlike overbrengingen van Alle-
manniscli tot Friesch overtreft DYKSTRA de HAL-
BERTSMA'S nog, wijl hy getrou by liet oorspronke-
like blijft, en tocli alles zoo echt Friesch maakt. En
al moge dan het eerst eene Allemannische Muetter
hare Cilinder by de Tivp† Habermus geroepen heb-
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ben, zoo is • het daarom toch eene echt Friesche
mem, dij Mr berntjes înropt for 't jûndmiel:

's Habermuess wär fertig, so cliömmet, ihr
Ohinder , und esset!

Betet: „Aller Augen" — und gent mer ordeli
achtig ,

As nit eim am ruessige Tüpfi 's Ermeli schwarz
wird.

Esset denn, und segnich's Gott, und wachset
und trüeiliet!

Berntzes, äy bry is ré! Kuin ringen harren
nm t' itan!

Bid nu, mei d'eagon thicht, end da liondtzes
gear, end pas up mar,

Meitze da moven naut smorg oan da swarte ,
men friundlike brypot.

It mar, berntzes, în fré! der scill' jima, as
God wol, fon dya !

Waarlik, een zoo liefelik beeld als deze boere-
vrou , deze moeder met heure kinderkens rondom
de br}rpot gezeten, oplevert; — een liefeliker ver-
haaltje als dit, dat zy haren etenden kinderkens
doet, van liet gezaaid worden, het ontkiemen,
het groeien en bloeien, het zaadzetten, liet geoogst
worden van den gerstekorrel, van de gerstplant,
is nog niet gedicht geworden , noch ook in schooner
bewoordingen voorgesteld, in het Allemannisch
noch in het Friesch, noch misschien in eenige
Germaansche taal, als dit gedicht ons biedt.

En Riedligers Tochter, door DYKSTRA verfriescht
als Rikele dochter, streeft dat Melken-gorten-bry-
gedicht op zyde :

7
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Spimiet, Töchterli, spinnet, und Jergli! leng mer
der Haspel!

D' Zit vergoht, der Obed chunnt, und 's streckt
si in 's Früehjohr,

Bald golit 's wieder use mit Hauen und Eeclien
in Garte,

Werdet mer flissig und brav, wie 's Biedligers
Tochter !

Spin mar, dochterke ! spin, en Heable ! lang
my den hispel,

0 , ho forrint doch diu tîd, dy jûnd kortli, hit
rent al nei tli' foarjier.

Eingen den giet ma wer ût , mei ludde end mei
houke , nei th' boulond ,

Wird' jim' mar flitich end braef end dûgdlik,
as Eikele dochter.

Ja, ja! daar moet een einde komen aan al dit
geschrijf over HEBEL en HALBERTSMA en DYKSTRA ,
over Allemannia en Frisia, over al het schier
eindelooze schoon, dat uit deze loutere bronnen
ons welt. De menschen leven snel, tegenwoordig.
En vooral ook de hedendaagsche Friesen, die haas-
ten en jagen naar het Nïeue, op allerlei gebied.
Naar het Nieue, dat nog blyken moet zoo goed,
zoo deugdelik en eerlik, zoo edel en schoon te
wezen als het Oude, vooral als het Oud-Friesche,
as ûs nommel end eabel Ald-Egin, ûs lotter en
Ijeaflik, ûs rein end romroftich Ald-Frîsk jimmer
west is.

End sa binne ek de HALBBRTSMA'S en TIEDE
ROELOFS DYKSTRA for det hioeddeiske frîske jong-
folk hast al forâldere. — End, hied GREOLT în
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't Swartewâld net de melodye fen 'e Boalserter
Merke siïingen heärd, hwa fen Marren wiste eat
fen HEBEL end fen det Allemannisk ?

De Ällemannen liâlde 't oanthinken oan Mar greate
end nommele HEEEL în eare. Hia habbe him,
în Mar hearlik heitelând, mannich tliinkteiken stifte
end wyd; binammen în 't Wiesenthal, hwer-'t er
sîn jonge jieren thruchbrocht, end det er 'sa hear-
lik bisungen hath.

Disse rigen binne skreawn om ek en lîts oan-
thinken to stiftsjen end to wyen for HEBEL S for-
frîskers, end om de nammen end ;t wirk fen de
HALBERTSMA'S end fen TIEDE ROELOFS DÎKSTRA,
ek în sa fier disse eabele Friesen det spoar fen dy
greate Alleman folge habbe, for forjittenisse to
hoedsjen.

GREULÏ hath gans hwet opfandele — oars net ?

Haerlem, JOHAJST WINKLER.
în 'e Maitîd fen 't jier 1890.



DE LAATSTE HEIDEN. *)

I.

Alléén , gelijk altijd , in Fostes halle !
Zijn eigen kind'ren gingen niet meer op,
Maar stonden ginds te luist'ren naar den vreemd'ling,
Die van den witten Christus en zijn moeder
't Zoetsappig sprookjen opsneed.

Doch de tempel
Stond ongeschonden nog en onbesmet,
En zou dit wuft geslacht wel overleven; —
Dáárop getroost, gaat hij ter volksvergad'ring....

Wat zegt gij , aesga ?
„Heil'ge mannen hebben

„Keeds lang ons 't waar geloof gebracht; reeds lang
„Nam schier ons gansche volk liet aan, — welnu,
„ Zoo dunkt mij 't uur gekomen, om den tempel
„Der valsche goden d'Een'gen God te wijden.
„Ontbieden wij een kunst'naar, die den Heer
„In lijden en in heerlijkheid, zijn moeder,
„Zijn heil'gen en zrjn eng'len ons kan schild'ren,
„Ter plaats waar nu nog 't dood verfoeisel prijkt!"
En allen, allen juichen toe!

*) Historisch: zie Moll, Kerkgeschiedenis van Ne-
derland vóór de Hervorming 1 , blz. 57. Dat ook de
Friezen den zaclitmoedigen god Beider vereerd hebben,
is niet bewezen, maar waarschijnlijk genoeg, om het
in eem dichtstuk te onderstellen.



101

Toch wil
Hij tegenspreken....

„Wat? Slaat dood den heiden !"
En menig knuppel rijst

— „Bij ban en boete
Gebied ik vrede!" klinkt des aesga's taal:
„Het vrije woord blijft vrij, waar Friezen, christ'nen
„ Of lieid'nen, dat 's al een, vergaderd zijn!"
En 't oproer zwicht; — hij kan in vrede gaan.

II.

En weer trekt hij alleen naar Postes halle,
Maar om er thans niet meer alleen te zijn :
Een vreemde, in 't reeds te wel bekende kleed
Des monniks, mager, nietig van gestalte,
In 't oog en op 't gelaat een dwepersgloed,
Bemaalt den wand met beelden, uitgemergeld
En spierloos als hijzelf — en dat zijn goden ,
De nieuwe goden van het christendom! . . . .
Ha! waar blijft Donars hamer om 't ontwijd
Gebouw in gruis te slaan? . . . .

Maar zoo de goden
Verzuimen zich te wreken — ik zal 't doen!
En 't mes vliegt uit de schee.

„ Om Jezus' wil!
„Ik zal den mart'laarsdood volgaarne ontvangen,
„Maar spaar mijn werk! ik ben een arme zondaar,
„Die niets vermag wat God behaag'lijk is,
„Dan 't hoogste, dat voor 't oog der ziel hem zweeft,
„In schaduwbeeld voor and'ren zichtbaar maken,
„Opdat ze in 't tijdlijk schoon het eeuw'ge zien !
„En 't is toch schoon, nietwaar?"

Verbazing doet
De hand hem zinken, wijl het oog den vinger
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Des smeeklings volgt — naar 't beeld van den
(gekruiste . . . .

O goden, welk een taal spreekt dat gelaat!
Onnoembaar lijden en onnoemb're liefde !
Hierbij is Belder slechts een bleeke schim —
Nu is 't beslist! de goden zijn verwonnen,
Door kracht niet — wie is bun in kracht gelijk? —
Door zachtheid . . . .

Moet hijzelf nu ook verwonnen
Zich geven ? . . . .

„ Christen, zie ! u zal geen leed
„ Geschieden, noch uw werk; maar uwen god, —
„Hem wil ik toonen dat een vrije ziel
„Zelfs voor zijn macht niet buigt; dat hij mijn goden
,Heeft kunnen overwinnen, maar niet mij!' '

Daar ploft hij neer, het mes in d'eigen strot.

W. ZÜIDEMA.



HET GEVECHT BIJ KERMPT.
(7 AUGUSTUS 1831.)

Uit het dagboek van een kapitein bij de Friesclie
mobile schutterij. (')

Zondag den 7den Augustus.
Met het aanbreken van den dag wierden wij weder

uit onzen zoeten slaap gewekt. Het kostte mij
verbazend veel moeite om mijne warme legerstede
te verlaten, maar liet geraas en gevloek van onzen
ouden „brommer", (s) noodzaakte ons nolens volens
op te staan.

Wij deden weer even als eiken morgen, n. 1. :
aten soep en hielden appèl en, nadat de heer
ScHWARTSEKBBKG zich weder bij ons had vervoegd,
gingen wij weer op marsch terug op Berinyen,
waar wij eenige oogenblikken rust hielden, om met
de overige bataillons, die bij onze brigade en
divisie behoorden, gezamenlijk te vertrekken.

In de stad sloegen wij eene straat links af en
kwamen door een ellendig klein poortje, op een
lagen modderigen weg, die op sommige plaatsen
zóó laag was , dat hij geheel onder water stond ;
daarenboven begon het ook een strenge bui te
regenen. De grond was hier lemerig, zoodat wij
gedurig achteruit gleden en het maroheeren dus
verbazend vermoeijend was. Vóór ons zagen wij
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eene geheel bergachtige streek liggen. Na dan ook
eenigen tijd door water en modder gemarcheerd te
zijn, bestegen wij dezen hoogen berg-rug. De lucht
was intusschen weer opgeldaard en de zon scheen
helder. Op het hoogst gedeelte van dezen berg
had men het heerlijkst, het bekoorlijkst gezigt dat
men zich voorstellen kon, voornamelijk op éénpunt
waar, aan tien weg, een bedehuisje of kapel stond.
Aan beide kanten van den weg lag een groot dal,
waarin men hier en daar eene boerenwoning of'
een herdershutje zag staan; weilanden, bosschen
en korenlanden wisselden elkander af. Vóór ons
was het gezigt door kreupelhout en hoog opgaand
geboomte bepaald en achter ons zagen wij den ge-
heelen weg af, langs welken wij gemarcheerd waren
en hadden een vergezigt over het vlakkere land,
dat beneden ons lag. Wáár men zijne oogen henen
wendde, overal zag men een verschillend gezigt.
Hier zag men weilanden met koeijen, schapen en
paarden ; dáár uitmuntende korenlanden , bosschen
etc. ; gindsch stak weer eene torenspits boven de
toppen der boomen uit: achter ons, niet alleen
over cle geheele vlakte, maar ook over de hoofden
van zoovele honderden, die ons volgden en den
berg nog beklommen, was het gezigt indrukwek-
kend. Uren had ik hier mogen doorbreng'en , om.
alle bekoorlijke gezigten - naauwkeurig na te gaan;
maar wij reisden tot een ander doel dan om de
schoone natuur in deze streken te bewonderen.

Toen wij het hoogst gedeelte bereikt hadden,
daalden wij weder langs een steilen en zeer hollen
weg, waarop het zeer ongemakkelijk marcheeren
was , want door den hevigen regen van 's morgens,
stroomde het water van alle kanten naar den hollen
weg en van daar naar beneden tot den voet des
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bergs. Na nog een lioek van den weg om gemar-
cheerd te zijn, zagen wij in eens liet schoone dorp
Lwnmen aan den voet des bergs beneden ons liggen.

Lummen is een groot brillant dorp, schilder-
achtig tegen dezen berg-rug gelegen. Even buiten
het dorp , dat nu door het modderig water, dal-
van den berg afstroomde, een morsig aanzien had,
kon men zich verbeelden in Vriesland te zijn, mits
men niet achteruit zag, waar men, over het dorp
heen, die hooge bergen gewaar werd en waar
men eene heerlijke buitenplaats aan de helling van
dezen berg bemerkte; maar voorwaarts zag men
weilanden met heerlijk rundvee en de landen niet
omzoomd met aardruggen, doch met slooten, ter-
wijl het riviertje de Denier, of een tak van hetzelve,
de Zwarte Beek genaamd, met eene snelle vaart
langs het dorp voorbij stroomde.

Toen wij in het dorp kwamen zagen wij bijna
geen levend wezen; iedereen vreesde zeker voor de
vijandelijke troepen, van wie de mare reeds vooruit
was gegaan, dat zij het in Beringen zoo gortig
hadden gemaakt. (3) Toen men echter zag, hoe
ordentelijk nu alles in zijn werk toeging, kwam
ieder uit zijn schuilhoek te voorschijn en in eens
waren de straten opgepropt met nieuwsgierigen,
welke ons allen even vriendelijk groeteden. Ook
de bewoner van die buitenplaats was afgeklommen
van zijne hooge woning, om met zijne geheele
familie ons te zien. Zoodra er een officier voorbij
ging, groette mijnheer hem zeer beleefd en de dames
maakten eene zeer bevallige neiging. Over het
algemeen viel de beleefdheid van Lummens inwoners
ieder in het oog en vooral werden wij voor hen
ingenomen en bleek ook hunne gedienstigheid, toen
wij, per brug de Zwarte Beek over zullende trekken ,
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het ongeluk hadden dat onze kruitkar, door on-
voorzigtigheid van den voerman, in liet water viel.

Ieder, zelfs de heer van die buitenplaats, was
dadelijk gereed om ons te helpen en hoewel onze
kruitkar eenige honderde ponden zwaar was, werd
zij , zonder eenige schade aan de patronen teweeg-
gebragt te hebben, uit het water geholpen.

Was ik zooeven getroffen geweest door alle die
schoone natuurtooneelen welke het landschap achter
Lummen opleverde, thans trof mij een gevoel van
eenen anderen aard en dat niet zoo aangenaam op
mij werkte; het was n. 1. een hevig kanonvuur,
waarvan de grond dreunde. Plotseling kregen alle
gezigten eene andere plooi en eene diepe stilte
heersclite er onder al de gelederen. Niet ver was
deze kanonnade van ons verwijderd.

De reserve-divisie deed een laatsten uitval op de
armee van den Generaal DAINE , tengevolge waar-
van deze op Hasselt en de omstreken, vooral naar
den kant van llerck retireerde. (*)

De luitnt- kwam mij te paard op zijde
en met een benaauwd gezigt vroeg hij mij : „waar
zou dat wel zijn?" zoodat ik mij niet weerhouden
kon van lagchen, daar hij even van te voren nog
zoo vrolijk met zijn paard mij voorbij galoppeerde
en gaarne wil ik bekennen dat deze kanonnade ook
niet als een strelend muzrjk op mijne ooren inwerkte.

Na een half uur verflaauwde evenwel dit kanon-
vuur ; nu en dan hoorden wij slechts een schot en
eindelijk hield het geheel op. Na verloop van
eenigen tijd kwam er een marechaussee aanrennen
en met de hoed in de lucht zwaaijende , riep hij :
„Hasselt is ingenomen !" Deze tijding verhelderde
in eens alle gezigten weder en werd met een alge-
meen „Hurrah!" ontvangen. De Generaal en ver-
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volgens de Kroonprins kwamen ons van achteren
inrijden en verboden dat geroep, terwijl zij ons het
diepste stilzwijgen oplegden. Ik verbeeldde mij ook
uit hunne gelaatstrekken te kunnen opmaken, dat
onze zaken nog niet zóó voordeelig stonden als wij
wel dachten.

De weg was nu weder hooger, drooger en zan-
deriger geworden. De slooten waren verdwenen en
hadden plaats gemaakt voor met struikgewassen
begroeide aard-ruggen.

Vrolijk en opgeruimd vervolgden wij nu onzen
marscli, met liet denkbeeld van ten minsten tot
aan Hasselt te kunnen oprukken, zonder met den
vijand in aanraking te komen. Digt bij liet klein
onaanzienlijk dorpje Berbroék (of BeereijroeJS) sloeg
liet grootst gedeelte van onze brigade regts van den
weg af, terwijl de Leijdsclie studenten en de beide
bataillons der 13de Afdeeling ons naar het dorp
volgden. De Leijdsche studenten bleven in liet
dorp , terwijl wij door het dorp heen, even buiten
hetzelve, (wij regts en de andere bataillons links
van den weg) onze bivouakken opsloegen.

Wij stelden onze geweren in rotten en zouden
ons in de eerste plaats, na zulk een warmen en
vermoeijenden marsch , met een aangenaam middag-
slaapje verkwikken, maar deerlijk wierden wij in
ons voornemen verhinderd. Naauwelijks hadden wij
ons ter ruste nedergelegd, of er werd weder appèl
geslagen en wij ontvingen de tijding dat de vijanden
slechts op een geringen afstand van ons waren ver-
wijderd. Ieder moest dus zorgen maar schielijk
wat te eten en zich niet te ver van het bivouak
te verwijderen, om bij den eersten trommelslag
present te zijn. Wij hadden dus eene leelijke mis-
rekening gehad met te denken dat wij tot aan
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Hasselt zouden oprukken, zonder vijanden te ont-
moeten.

Binnen weinige oogenblikken waren wij misschien
reeds met lien handgemeen! Neen, dit was eene
Jobstijding! Wij mogten zoo dapper zijn als wij
wilden, liefst, trokken wij zoo vèr mogelijk voort,
zonder vijanden te ontmoeten. Wij waren te veel
overtuigd van de waarheid der spreuk: dat, waar
gehakt wordt, ook spaanders vallen , dan dat wij
naar dat oogenblik zouden verlangen. Het beeld
van den gesneuvelden BEEKMANS zweefde ons nog
gestadig voor de oogen en lag ons nog te versch
in het geheugen. (5)

Schielijk werd er van eenen boer eene magere
toe van den stal gehaald, gevild, afgehouwen en
het nog rookend vleesch over het vuur gehangen,
om soep te koken. Mij beviel deze kokerij niet
erg. Ik ging met eenige anderen naar Berbroek,
om te zien of wij daar niet bij den een of anderen
familiaar ten eten zouden worden genoodigd. Onze
goede Genius bragt ons bij den pastoor, waar wij,
als had men ons verwacht, eene reeds gedekte tafel
vonden staan. Zonder op de uitnoodiging van den
pastoor te wachten, vielen wij als hongerige wolven
aan en bedienden ons het eerst van eene smakelijke
Rijnsehe wijn-soep. De volgende opdissching was
niet minder ! Deze maaltijd was eigenlijk toebereid
voor den kolonel STÖCKEE en zijne adjudanten, dit;
nog afwezig waren, van welke gelegenheid wij een
heerlijk gebruik maakten. Welke hongerige maag
zou deze gelegenheid ook laten passeeren? Dat wij
niet lang tafelden valt ligt te begrijpen, uit vrees
van door de komst der eigenlijke gasten verrast te
worden. Na den pastoor voor zijn gul onthaal
bedankt en het compliment aan den kolonel cum
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suis verzocht te hebben, keerden wij naar ons
bivouak terug.

Inmiddels hadden de beide bataillons der 13de
Afdeeling reeds hunne bivouakken verlaten en het
2de bataillon was al vast met den vijand, in en
bij het dorp Kermpt, handgemeen.

Het tirailleur-vuur werd gestadig levendiger en
kwam al nader en nader, waaruit wij konden op*
maken dat de onzen retireerden. Een sectie artil-
lerie kwam ook terug, na even in het vuur ge-
weest te zijn en een paar paarden verloren te
hebben , die onbruikbaar geschoten waren.

Onder deze , voor ons geene geruststellende om>
standigheden , kwam in eens de order : „Het Frieschë
bataillon vóór!" Het volk was nog gedeeltelijk
aan liet koken, gedeeltelijk aan het eten en allen
hadden hunne randsels en patroontasschen afge-
hangen. De tamboers sloegen dadelijk een kort
appèl; de helft der manschappen was nog niet bij
hunne geweren. toen de majoor reeds regts uit de
flank met rotten links liet maken, waardoor eene
groote verwarring ontstond, die nog vermeerderd
werd, toen wij, door eene sloot van ons bivouak
op den weg gekomen zijnde, in seetiën moesten
opmarcheeren, hetgeen van dàt gevolg was dat de
eerste sectie reeds een groot eind op weg was,
toen de laatste seetiën nog op het bivouak stonden
en in een draf moesten loopen om de anderen in
te halen.

Het was eene onvergeeflijke daad van den majoor,
dat hij hier met zoo veel overhaasting en niet met
meer bedaardheid te werk ging. Gaat een chef
met bedaardheid te werk, dit boezemt bij het volk
vertrouwen en kalmen moed in, maar heeft het
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tegendeel plaats, dit veroorzaakt schrik en ont-
steltenis door de gelederen.

Wij geraakten toch eindelijk, ni* ons achter den
adem geloopen te hebben, zoo goed en zoo kwaad
het dan was, in eene geslotene kolonne in den
'hollen — aan beide zijden met hooge begroeide
wallen omzoomden weg, welke van Berbroek naar
Kerriipt gaat. Het zal omstreeks 5 uur geweest
gijn. Wij passeerden de dragonders en de huzaren,
welke aan den weg in slagorde stonden geschaard.
Ook zij waren reeds met den vijand handgemeen
geweest: menig bebloede kop zag ik onder hen op
het paard zitten; ook van hen waren er reeds
enkelen gesneuveld. Nu en dan kwamen ons reeds
gedeelten van liet 2de bataillon der 13de Afdeeling
tegen, welke het slagveld verlieten , en nu volgde
een voor ons , die nooit in het vuur waren geweest,
verschrikkelijk schouwspel, n. 1. liet zien van zoo-
veel gekwetsten. Hier zagen wij soldaten die ge-
heel bebloed waren door hunne ontvangene wonden
en nog even de kracht hadden behouden om zich
langzaam voorwaarts te bewegen; dáár zagen wij
een paar welke door hunne kameraden op 2 ge-
weeren werden gedragen, meer dood dan levend
schenen en slechts flaauw hunne holle oogen hemel-
waarts verhieven, als smeekten zij van dáár nog
hulp af. Wat verder kwam er ons een tegen,
door eenen anderen ondersteund, wien door een
kogel de onderste oogcirkel was afgeschoten en
wiens oog de oogholte was uitgevallen en op zijn
wang nederhing en zoo kwamen er ons meer, de
een ligt- en de ander zwaar gekwetst, tegen. Ver-
volgens zagen wij een dood paard en eindelijk ook
gesneuvelde militairen liggen, hetgeen voor ons,
jonge krijgslieden, een ijsselijk, een verschrikkelijk



111

gezigt was, waarvan de herinnering nimmer uit
mijn geheugen zal gewischt worden. Neen! laat
iemand zeggen dat hij zonder schrik en vrees het
slagveld is ingetreden, ik geloof niet dat er iemand
is, die het slagveld tegemoet gaat, of hij gevoelt
zijn hart kloppen en wordt min of meer door angst
en vrees overvallen bij het zien van zoovele ge-
sneuvelden en bij de gedachte : „binnen één uur is
„dit misschien ook mijn lot!" Zoolang men nog
geregeld denkt en al net mogelijke zicli voorstelt,
zoolang men nog, met het geweer in den arm,
langzaam en met een diepe en ernstige stilte, een
mogelijk schielrjken dood te gemoet gaat, zoolang
gevoelt men dat men inwendig anders gestemd is
als aan een vrolijk gastmaal. Kruitdamp verspreidt
een onaangenamere lucht rondom zich, dan de
geur, welke uit eene goede keuken opstijgt en het
gesis der kogels streelt het gehoor niet zoo lieflijk
als het sissen van een stuk gebraad bij den hongerige.

Ieder die ons tegen kwam vertelde ons dat de
vijand zeer magtig was. Ook een officier van de
dragonders, dien ik kende, vroeg ik hoe het er
vóór ons uitzag? — „Slecht!" antwoordde hij,
„de vijand is talrijk, veel talrijker dan wij; wij
„kunnen het niet houden." Voorwaar, een slechte
troost voor ons !

Uitgezonderd een paar sectiën, welke nog en
tirailleur ageerden, was de 13de Afdeeling terug-
getrokken.

Eindelijk geraakten wij onder het bereik van het
vijandelijk vuur en onder een hagelbui van kogels
hielden wij halt. De kogels vlogen ons echter allen
over het hoofd, want wij stonden door den hollen
weg goed gedekt; maar terwijl wij daar zoo stonden,
ontstond er van voren eene hevige beweging. In
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eens maakten de voorsten „regts-om keert!'' en
liepen ons, die achter waren, omver. Dáár lag
ik met het grootst gedeelte mijner kompagnie tegen
den grond! Men kan denken hoe de schrik mij
overweldigde, toen ik zoo plotseling den grond
kustte en zoo menigen schutter met zijne gespijkerde
straatbanden mijn rug voelde beuken. „Mijn God!"
dacht ik, „wat is daar te doen!" In dat angstig
oogenblik dacht IK dat de vijandelijke cavallerie
een uitval op ons deed en clat onze schutters in
overhaasting de vlugt namen; onherroepelijk waren
wij dan verloren. In mijne verbeelding voelde ik
reeds de hoeven der paarden en de armen en beenen
met geduchte lange zwaarden van het ligchaam
geslagen. Toen er eindelijk een oogenblik van stil-
stand kwam, maakte ik van deze gunstige gele-
genheid gebruik om op te staan; angstig zag ik
rondom mij of ik ook vijandelijke cavallerie gewaar
werd, maar neen, ik zag niets dan wolken van
rook.

Vele gissingen zijn er omtrent de reden van deze
achterwaartsche beweging geweest, maar de ware
oorzaak is onbekend gebleven. Sommigen zeiden
dat de brigade-kommandant een kommando had
gedaan, dat door onzen majoor verkeerd verstaan
zoude zijn; deze kommancleerde daarop: „regts-om-
„keert!" Het volk, denkende dat onze zaken ver-
keerd stonden en wij daarom retireeren moesten ,
retireerde in zulk eene haast en verwarring, dat
het mij en mijne geheele compagnie op den grond
smeet en alles in de war geraakte. Wat ook de
reden mag geweest zijn , ik dankte God dat ik er
met den schrik en een gebeukt ligchaam. afkwam.

Het kwam ook gelukkig weer tot staan en hoe-
wel niet ieder officier bij zijn eigen volk was, —
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want de kompagniën waren onder elkander ver-
mengel geworden, — rukten wij weer meer voor-
waarts, tot er wederom „halt!" werd gekomman-
deerd en de cavallerie vóór werd geroepen, welke
ook al heel schielijk venlre à terra ons voorbij
vloog, maar even schielijk terug kwam. Ik hoorde
den overste VAN BALVEEEX tot den kolonel STÖCKEE
zeggen, dat hij verzocht verder dien avond ver-
schoond te blijven, daar het geen terrein voor
cavallerie was om iets uit te voeren , dat de paarden
sedert zoovele dagen gezadeld waren gebleven, dat
menschen en paarden doodelijk vermoeid waren en
hij ze niet vergeefsch wilde opofferen.

Wij bleven ondertusschen met liet geweer in den
arm staan en deden niets, uitgezonderd de lste
kompagnie , welke regts van den weg en tirailleur
was gezonden; vervolgens rukten wij nog wat
meer voorwaarts tot aan een hoek van den weg.
vanwaar wij juist den toren van Kermpt vlak vóór
ons hadden liggen.

De vijand had 2 stukjes geschut op het kerkhof
geplant en schoot zóó met mitraille den weg langs,
dat het onmogelijk was hier lang, zonder een aan-
merkelijk verlies, te blijven staan. Wij vroegen
dan ook den majoor wat wij moesten doen , maar
„ik heb geen orders !" was wederom zijn kort ant-
woord. Wij begrepen echter dat wij ons niet koel-
bloedig konden laten doodschieten, maar dat er
iets gedaan moest worden en besloten toen ons
zelye te redden, den majoor verzekerende dat,
indien liet niet goed afliep , hij voor alles verant-
woordelijk was. Nu ging ieder officier met het
volk dat bij hem was, dáár, waar hij dacht den vijand
de meeste schade te kunnen toebrengen en zoo
verstrooiden wij ons links en regts van den grooten

8
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weg. De majoor bleef zeer koelbloedig , uit een
kort pijpje rookende , op zijnen rossinant zitten en
trotseerde , alsof hij onkwetsbaar was , een hagel-
bui van kogels. Ik sloeg met eenige anderen een
zijwegje, links van den weg, in, alwaar wij, ge-
dekt door een hoogen wal, zelve tamelijk veilig,
den vijand in een nabijgelegen bosch goed konden
beschieten. Op een kleinen afstand van ons zagen
wij 5 ruiters in galop op ons aanrijden, welke met
hunne ma sen zwaaiden en die wij, door de geest-
drift waarin wij waren , voor onze eigene lanciers
hielden. Een van onze schutters wilde al dadelijk
er op losbranden, maar een officier riep hem toe:
„ Schiet toch niet, jongen! schiet niet! het is van
„ons eigen volk!" — Toen zij echter nader kwa-
men schoten zij hunne karabijnen, die evenwel niet
raakten, op ons los en hakten met hunne vervaar-
lijke zwaarden links en regts van zich. Waren wij
bij de hand en niet te driftig geweest, gemakkelijk
zoude het ons gevallen zijn hen krijgsgevangen te
maken. Het was waarschijnlijk eene van de hoofd-
troep afgedwaalde verkenning. Het zou mij zelfs
niet verwonderen, dat zij, geen kans ziende om te
ontkomen, door het zwaaijen hunner mutsen te
kennen wilden geven, dat zij zich overgaven, doch
onze vergissing misschien bemerkende , het uiterste
wilden wagen. Zij gedroegen zich manhaftig; twee
er van moesten het met den dood bekoopen en de
anderen geraakten er bij ons, hoewel niet heel-
huids , door. Ook van ons werden eenigen door
hen gewond. Het waren chasseurs à chevál.

Kort had het gevecht nog maar geduurd, toen
er , behalve eenige schutters , ook reeds een officier
buiten het gevecht werd gebragt; het was KOOIJSTKA,
2de luitenant bij de 2de kompagnie, die door een
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kogel in het gewricht van den voet was getroffen. (e)
Den geheelen avond bleven wij zoo vechtende; wij
avanceerden wel niet, maar retireerden evenmin.
Uit de stukken hooge hennep, uit de bossclien
en liet kreupelhout, waarin de vijand zich verscho-
len had, overal vanwaar men vuur zag komen ,
werd, dikwijls zonder iets te zien en dus op goed
geluk af, geschoten. Ook op ons werd op eene vrees-
selijke wijze gevuurd , hoewel met weinig succes ;
de kogels vlogen meest over ons heen, waarom
wij onze manschappen vermaanden , vooral niet te
hoog aan te leggen. Zelfs het geschut dat de
vijand op liet kerkhof te Kermpt liad geplant,
deed ons weinig nadeel. Nu en dan ging' er een
schot mitraille over ons hoofd, even alsof er een
geheele vlugt duiven over ons heen vloog, maar
het schot kwam meest in de boomen te land en
die het verst achteraf stonden, werden dikwijls het
eerst gekwetst. Van ons vielen er echier ook ver-
scheidene. Enkelen vielen er, om nooit weer op
te staan en menigeen moest, zwaar gewond, het
slagveld verlaten. Van de officieren was KOOIJSTRA
reeds terug gebragt. ABAMA , VAST DER VEEN en
HiiiDEBKANDS volgden hem. Zelfs waren er die
gedurende het gevecht jichtig werden en één was
er die, zooals hij geloofde, door een bajonet was
gewond aan den voet, maar hoe en wáár het geko-
men was, kon hij niet zeggen, genoeg was het
dat hij kreupel liep en dus het slagveld moest ver-
laten. De 2de luitenant MOLANUS kwam, alsof het
eene bovenaardsche verschijning was, met eenige
manschappen uit eene wolk van kruitdamp te voor-
schijn ; hij was ook in de dij gekwetst, echter niet
zóó erg dat hij ook achteruit gezonden moest wor-
den. Een van mijne schutters kreeg een kogel
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dwars door den nek; de kogel kwam aan den eenen
kant, even boven den schouder in en aan de andere
zijde, even onder het oor, weer uit. Men ried hem
aan achteruit te gaan, maar hij had nog een schot
in het geweer, dat er eerst uit moest en, nadat
hij met zijn doorboorden nek had afgeschoten, ver-
liet hij liet gevecht. (')

Zoo bleven wrj den geheelen avond vechtende,
totdat de duisternis er een eind aan maakte. Het
schieten aan weerszijden verminderde langzamerhand.
De Belgen trokken terug en wij ook; nu en dan
hoorden wrj nog een schot en het verschrikkelijk
geschreeuw en geroep van „Hurrah!" der Belgische
soldaten.

Wij verzamelden het bataillon en formeerden de
kompagniën. Het 3>ie gedeelte der manschappen
ontbrak nog wel en dit veroorzaakte eene groote
verslagenheid en mistroostigheid, omdat wrj niet
wisten of zij gesneuveld, gekwetst, of krijgsgevan-
gen waren. Wij geloofden een verbazend getal
verloren te hebben, want verscheidene gesneuvelde
schutters zagen wij liggen en hoevelen lagen er
misschien dood in de bosschen en in de hennep !
De verslagenheid was algemeen en akelig en treurig
de stilte , waarin wrj tot aan Berbroeh terug trokken.

De Leijdsche studenten stonden nog onder de
wapenen , toen wij te Berbroek aankwamen en har-
telijk was de handendruk dien zij ons, bij onze
behoudene terugkomst, gaven.

Eerst trokken wrj het dorp door , om buiten het-
zelve ons bivouak op te slaan ; maar de luitenant
van den staf, MOCK , kwam op last van den kolo-
nel SïöCKER, om te zeggen dat wij op het kerk-
hof moesten bivouakkeeren. Wij trokken dus op
het dorp terug.
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Nu kwamen ons de karren tegen , waarop onze
gekwetsten waren geladen, nadat hun eerst de
kogels uitgesneden — en zij verbonden waren.
Kermpt had den regten naam , want Kennpt heeft
wat kermen veroorzaakt! IJsselijk was het gekerm,
dat er van die karren oprees ! Op een hartver-
scheurenden toon wenscliten onze ongelukkige kame-
raden , van welke sommigen reeds stervende waren,
ons een beter lot toe dan hun te beurt was geval-
len. — „Ben jij het, Pieter?" — hoorde ik eene
flaauwe stem uit eene kar zeggen, — „Ja!" —
was liet antwoord. — „Ach ! als gij dan bij moe-
„der komt, wanneer ik sterf, wilt gij dan zeggen,
„dat ik een schot in den buik heb en dat gij mij
„hier nog gezien hebt?"

Het was reeds donker toen wrj in het dorp terug-
kwamen. Bij het kaarslicht waren de chirurgijns
nog bezig in de schuuren hun bloedig en pijnlijk
handwerk uit te oefenen. Het dorp was reeds
ledig van menschen, iedereen had de vlugt geno-
men. Er waren geene karren genoeg te verkrijgen
om de gekwetsten te vervoeren , want die waren
door de boeren meestal medegenomen, zoodat de
karren, welke nog achtergebleven waren, te veel
moesten worden opgevuld. De gekwetsten werden
allen naar IlerrJc en vervolgens naar Dient getrans-
porteerd. (s)

Ons bivouak was heerlijk; het was bestemd geweest
voor de studenten en die heertjes hadden wel
gezorgd, dat er niet te weinig stroo was. Het
was zeer duister. De majoor viel nog in een inge-
vallen graf, waaruit hij met veel moeite getrokken
werd.

Zelden of nooit heb ik een dag beleefd, waarop
mij de dorst meer gekweld lieeft als op dezen,



118

hetgeen zeker door liet afbijten van saJpeterige
patronen (want wij hadden óók geweren) veroor-
zaakt was en — water was nergens te vinden !
Uit eene bijna opgedroogde vijver joeg ik eerst
de kikvorschen weg en schepte toen wat drabbig
water om te drinken ; al ware bet vergif geweest,
ik had liet genomen om mijne tong te verkoelen.

Afgemat van vermoeijenis on vol treurige gedach-
ten , viel ik weldra in een diepen en genisten slaap.

Wij hadden dezen avond het verlies te betreuren
van 89 dooden en gekwetsten tezamen. Ik ver-
loor van mijne kompagnie 3 man en had 9 gekwets-
ten. ('•')

Het doel van dit gevecht was eigenlijk, niet om
overwinningen te behalen, of den vijand afbreuk
te doen, maar om den grooten aanval op Hasselt
en de armee van de Maas voor den volgenden dag
in gereedheid te brengen.

Het is eene grove fout van den Generaal MEIJER
geweest, dat hij ons hier heeft doen stand hou-
den en van dáár (de gebreken of misslagen der
grooten worden meest met den mantel tier liefde
bedekt), dat Kermpt — cle eenigste plaats misschien
waar cle vijand heeft stand gehouden en alwaar
niet het minst, maar denkelijk het meest van beicle
kanten met verbittering is gevochten, — zoo weinig
genoemd wordt.

Het cloel was om DAÏXE en zijne armee verder
van Hasselt te lokken. De vijand moest ons aan-
vallen , wij moesten retireeren en lokken hem tot
He rek. Te Dient lag de divisie van den Generaal •
Saxen-Weimar. Te Herch moesten wij stand houden.
Konden wij dáár den vijand niet tot staan krijgen,
de 2'lt; divisie was in onze nabijheid om ons te
ondersteunen. DAIXE zegt zelve in zijne Verant-
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woording, nà het gevecht bij Houthalen order ge-
kregen te hebben, om zich bij liefde of Diest met
de armee van de Schelde, onder bevel van THIEKEN DE
TEKCIIOVEN , te vereenigen. Hij had gedacht dat
hem in die vereeniging niets hinderen zou, dan
mogelijk een of twee bataillons Hollanders. Verder
zegt hij , dat hij te Kermpt reeds werkelijk de Hol-
landsdie infanterie had verslagen, totdat hij stuitte
op een bataillon Pruissische scherpschutters, (waar-
voor hij ons, met onze kleine hoedjes , aanzag) en
dat die zóó fijn schoten , dat hij voor dien keer
niet doordringen kon, maar, na een aanzienlijk
verlies geleden te hebben , terugtrekken moest; (de
grootste lofspraak die er ooit op ons is gehouden).
Waren wij dus geretiteerd, de Belgen zouden gaarne
geavanceerd zijn en hadden ons vervolgd tot aan
Herck, na misschien eene kleine bezetting in Hasselt
achtergelaten te hebben ; het doel was dan bereikt
geweest. De vijand was dan zoover van Hasselt
verwijderd, dat hij daarop niet zoo schielijk kon
retireeren ; aan onze divisiën was dan tijd gegeven
om DAINE met zijne geheele onoverwinnelijke armee
van de Maas in te sluiten, n. 1.: de 2de divisie
moest zijn op den weg van Tongeren, de 1ste op den
weg van St. Truijen, de reserve-divisie moest van
den kant van Houthalen op Hasselt aanrukken en
van den kant van Bïlsen moest de kolonne, die uit
Maastricht gevallen was , hem tegenhouden en, ter-
wijl wij hem dan in het front aantasteden , was er
aan de overige divisiën tijd gegeven zich op hunne
posten te bevinden en hem van alle kanten aan te
vallen , zoodat er dan voor dien landverrader geen
gelegenheid was om te ontvlugten ; maar !
nu beantwoordde ons gevecht niet aan het doel.

De Belgen kregen echter hierdoor een schrik
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voor de Hollanders, want een 400tal van hen
moest liet met clen dood bekoopen. Volgens het
getuigenis van een ritmeester der huzaren, die de
lijken had geteld, lagen er in een bosch ongeveer
drie honderd.

AANTEEKENINGEN.
(') Het dagboek is gehouden door Dr. Hendrik Ger-

rit Gannegieter , kapitein bij de 5de kornpagnie, 2de
bataillon, Ie aideeling.Friesche schutterij, later med.
dr. te Hallum en aldaar † 15 Mei 1881.

Bij dezelfde kompagnie waren ingedeeld :
Anflwnie van Otterloo , als 1ste luitenant.
Hij was griffier bij het kantongerecht te Dronrijp

en had vroeger als aide-chirurgijn de veldtochten in
Spanje en JJuitscldand medegemaakt. Den 30sten
April 1832 werd hij benoemd tot kapitein bij de 2de
kompagnie en bij de 5de kompagnie als 1ste luitenant
vervangen door Mr. Anne van der Laan. later grif-
fier der Provinciale Staten van Friesland.

Bokkc Alberts Bálcma, als 2de luitenant.
Hij was landbouwer te Marrum en aangezien de

schutters, waarvan velen uit Ferwerderadeel waren,
hem familiaar bij zijn voornaam noemden, zoodat het
militair ontzag geheel ontbrak, werd hij den 30sten
April 1832 als 1ste luitenant overgeplaatst bij het 1ste
bataillon der 2de afdeeling Friesche schutterij. Hij
werd bij de 5de kompagnie als 2de luitenant vervan-
gen door Jan MeinderU Kooijstra, in dienzelfden rang
overgekomen van de ode kompagnie.

Hendrikus Johannes Wilhelmus Kool van Heerens,
als 2de luitenant.

Kornélis Iloelofs Steringa, van Ilallum, sergeant-
majoor.

Iioelms Wijbrens Bloemsma, van Marrum, Pieter
M'ijnders Hartmans, van lioogebeinlum, Jan Gosses
Kingma. van Wanswerd en Jentje Ynzes Jonker, van
Ruizum, sergeants.

Wijnaiid Smit. van Leeuwarden, fourier.
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Feitje Eintes Boes, van Blbja, Bouke Hendriks Dijk-
stra, van liaüuru, Gosse Ypes Oosterbaan, van Aclüiim,
Karst Hollander, van Dronrijp, Willem Jans Olijnsma,
van Bied, Pieter Herres Dijkstra, Pieter Joukes Douma,
de beide ïaatsten van Menaldum en Dirk Heins Boer-
sma, van 3Iarrum, korporaals.

Wilhelm van Geen, Jozef Calp, Harmen Sikkes Jan-
sen en Gerben Pieters Hanja, allen van Leeuwarden,
tamboers .

Hendrik Sijmens Vellinga, van Birdaard en Yme
Honk.es Bergmans, van Hallum, hoornblazers.

Bevjer Beîjers Visser, van Midluin en Job Wijbes
Dijkstra , van Finkum, sappeurs ;

benevens 130 schut ters u i t Ferwerderadeel, Oost-
Dongeradeel en voor een gedeel te ui t Franekeradeel,
allen flinke m a n n e n , waarvan de kleinste eene lengte
had van 1.585 en de grootste van 1 89, terwijl er boven-
dien waren 56 boven 1.60, 62 boven 1.70 en 10 boven 1.80.

(2) Hier wordt bedoeld de majoor Iürchner. een Duit-
sdier, die door de schutters „de âlde Blouice" genoemd
werd. (Zie Friesclie Volksa lmanak, 1889, p. 200 en v.)

Tengevolge eener slechte vers tandhouding niet he t
korps officieren , werd hij omstreeks October 1832 eer-
vol onts lagen en vervangen door den majoor Arentsma,
la ter plaatseli jk commandan t te Leeuwarden. Deze
wist be te r me t de Friesclie schutters om te gaan en
ook voor de officieren was zijne komst hoogst aange-
n a a m , daar de mees ten hem reeds k e n d e n , omdat hij
langen tijd t e Groningen en Leeuwarden in garnisoen
had gelegen. Hij was een oud soldaat , die reeds
onder Napoléon in Spanje had gediend. Behalve da t
hij bij zijn bata i l lon een echt mil i ta i ren geest wist
levendig t e houden , was hij h u m a a n en gezellig in
den omgang Eens op marsch zijnde. reed de majoor
Arentsma naas t den Prins van Oranje. Bij die gele-
genheid maakte een schutter de opmerking: „Nou is
de majoor clochs bedonderd!" De majoor hoorde de
opmerking, keerde zich eensklaps tot zijne manschap-
pen en riep met vonkelende oogen en met een donde-
rende stem hun toe : „de majoor is nooit bedonderd!"

(3) Den 5den Augustus bevorens was Beringen ge-
plunderd enz., uit wraak voor den dood van den stu-
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dent Beechnan, die men meende dat door de inwoners
of een hunner, verraderlijk was vermoord.

(4) Den 7dcn Augustus was de derde divisie voor-
waarts tot Herck op een geringen afstand van Hasselt
doorgedrongen. Even buiten Üerclc deed de Generaal-
majoor Boreel met de 2de kompagnie van liet 1ste
bataillon der 17e afdeeling infanterie, onder bevel van
den kapitein Camphuijscn, eene verkenning. Terwijl
de 17e afdeeling rechts af van den weg marcheerde
en aldaar op het biyouak gekomen was, hoorde zij
plotseling een hevig tirailleurvuur. De op verkenning
uitgezondene kompagnie was door een veel sterkere
veldontdeklring, die uit Hasselt kwam, aangevallen
en op het punt geweest van door de overmacht inge-
sloten te worden, toen liet flank-bataillon van de 13e
afdeeling en een bataillon Friesche schutters haar te
hulp snelde, waarna deze troepen, terwijl het vuur
steeds heviger werd, beurtelings voor- en achterwaarts
trokken. De Friesche schutters klaagden, dat de kol-
ven hunner geweeren te licht waren, om daarmede naar
hunnen zin de vijanden te vermorselen. Velen trokken
hunne vervaarlijke jachtmessen en richtten onder de
Belgen eeno vreeserijke slachting aan. Den volgenden
dag kwamen de onzen op de plaats waar 's avonds
te voren het bloedig gevecht voorgevallen was. In
het midden van den weg vond men onder anderen de
lijken van een Friesch schutter en een Belgisch lansier
liggen, die, na eikander zware wonden toegebracht
te hebben, zich nogmaals aangegrepen en in den hals-
das geklemd hadden, waarschijnlijk, gelijk uit hunne
gebaarden was af te leiden, elkander dus hebbende
willen worgen, totdat zij door bloedverlies den geest
hadden gegeven. Het jachtmes was nog in de hand
van den Frieschen schutter vastgeklemd.

(J Olivier Jz., Merkwaardigheden uit den Tiendaag-
schen Veldtogt, p. 168 en v.j

(6) L. ,J. W. Beechnan, van de vrijwillige Leidsehe
jagers. (Zie aant. 3.)

C') Jan Meijnderts Kooijstra, van Stiens.

C) Deze schutter was Hoinme Jans Kamminga, van
Jislmn, later wonende te Haïlum. (Zie aant. 9).
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(8J Het hospitaal te Diest was eene uitmuntende.
inrichting en men kon de zorgvuldige verpleging, die-
de gekwetsten hier genoten, niet naar waarde prijzen..
De nonnen of zieken-zusters, welke hiermede onder
toezicht van een pastoor, om het ijverigst bezig waren,
hadden witte wollen kleederen aan, met linnen huiven
over het hoofd en waren dag en nacht met eene inder»
daad bewonderenswaardige onvermoeidheid werkzaam
in de verschillende diensten, welke het verzorgen van
zieken en gekwetsten vorderde, hetwelk in geenen
deele slechts werktuigelijk en volgens liet voorschrift
geschiedde, maar waarbij het zichtbaar was, dat 'è%
met geheel haar hart deelnamen. Ook de hier woon-
achtige chirurgijns waren zeer ijverig in het verbinden
en verplegen der gekwetsten. ( Herinneringen uit den
Veldtogt in België, in 1881 enz., door P. v. Waesberget,
p. 59.)

(u, Gesneuveld zijn:
Klaas li. Miedema, van Hooqebeintum. Hij werd

doodelijk gekwetst en stierf den volgenden dag. Zijn.
vader plaatste de volgende advertentie in de Leeuwar-
der Courant van 20 September 1831:

„In een gevecht bij Kermpt op den 7 Augustus j.L,
„werd gewond mijn zoon Klaas Miedema, uitgetrokken
„als schutter van het dorp liogebeintum, grietenij
,Fenverderadeel, waardoor hij aan zijne bekoniene
„wonde den anderen dag overleed. Hier meer gekwets*
„ten bij tegenwoordig, vielen aanstonds op het denk-
„beeld, dat hij geld bij zich had, en dat men het
„onder eikanderen kon verdeelen, waarop de braaf-
„heid van Homme Gamminga (mede als schutter uit
„de grietenij Ferwerderadeel en gewond,) uitblonk,
„welke zeide, dit keur ik af, maar ik vind mij verpligt,
„als kameraad dit geld aan zijnen vader te bezorgen,
„welke een behoeftig man is; gelijk Homme Gamminga
„op den 15 September 1.1. in eigen persoon zulks ook
„gedaan heeft, bedragende de som van /"16.50.

„Ik meende niet te kunnen nalaten deze eerlijke'
„en getrouwe daad aan het publiek bekend temaken
„en hier mijn openlijken dank en hulde aan Gamminga
„te betuigen.

„Hogebeintwn, den 18 September 1831.
„B. K. MIEDEMA."
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Jelle Jans Rispens, van Tzum. Hij werd doodelijk
gekwetst en stierf in het ambulante hospitaal

en Sake Jüzes de Graaf, van Hallum, die door een
kogel in de borst werd getroffen, 's Anderen daags
vond men zijn lijk, slechts met een hemd gedekt en
met een lejjel in den mond.

Gekwetst zijn :
Homme Jans Kamminga voornoemd;
Taedc Jans Rispens, van Tzum, een broeder van

(felle. Hij stierf in het hospitaal te 's Hertogenbosch
S Februari 1332;

Tennis Douwes Regnerus, van Nijkerle,
Jan Hendriks van der I.eij, van Marrum,
Hendrik Jans van der Kooi, van Hallum,
Sieds Alberts Krol, van Hallum,
Hans Johannes Reuversma, van Ferwerd,
Pieter Tjerks van der Schaaf, van Franeker
en Sipke Jans Boersma, van Hallum.

D. C.



HENDEIK WIAEEDA.

In den Messayer des Sciences Æstoriques OU
Arcldves des arts et de la bibliographie de Belgique
van liet jaar 1871 vindt men de literatuur van de
muziek van eenige vorige eeuwen met betrekking
tot de Nederlanden. Op blz. 93 aldaar wordt de
rnuziekale inhoud medegedeeld van een werkje,
waarmede wij de lezers van onzen Frieschen Volks-
almanak eens nader kennis willen laten maken.

De titel is: Naauivkewige verhandelingen van
de eerste uytvindingen en uytvinders van vele dei'
voornaamste so oude als nieuwe Konsten en Weten-
schappen. Uyt vele schrijvers oéknoptélyk t'zamen
(jesielt, en bij een yébragt, door HEKEICUS WIAEKDA,
Geswooren Glercq ter Secretarie van Schooterlaiid>
Etc. t'Amsterdam bj PÏETEK ALDBEWEEKBLT , Boek-
verkoper in de Wolvestraat, op cle hoek van de
Keizersgragt 1733 (duodecimo), 336 blz., vooraf-
gegaan door XXIV bladzijden, bevattende een Lof-
dicht van Ex Tempore, een tweede grooter vers
Op het Konstiverh van Ex Amiútia, een berijmd
Aan den Leezer van H. VAN DBB BUKG en een
voorrede van den Schrijver. Een door J. C. PHILIPS
ontworpen en gesneden fraaie, zinrijke titelprint,
(verklaard in een rijmsel van M. BBOÜEEICS VAK
îfiDHK, E.-G. *) versiert dit net gedrukte werkje.

In LXX artikelen worden daarin behandeld of
aangestipt: I. De Letteren. II. De Schryf- oi
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Pennekonst. III. De Boekdrukkunst, blz. 24— 52
(uitvoerig). IV. Het Boekbinden. V. De graveer-
konst. VI. De swarte Printkonst. VII. De Land-
taarten (in 5 regels). VIII. Het Plaatdrukken.
IX. Het Plaistergieten. X. De Boetseer-kwnst (sic).
SI. De Beeldhouwkunst. XII. De Bouwkunde
(blz. 73—90). XIII. De Schilderkunst (blz. 90 —
121). XIV. De Digt-kunde. XV. De Zang-kunst.
XVI. De Sang-nooten. XVII. 't Musyk. XVIII.
De Speelkonst en Musyk-Instrumenten. XIX.
De Muiten. XX. De Trompetten. XXI. De
Orgelen. XXII. De Waterorgelen. XXIII. Het
Klokkenspelen. XXIV. De Arithmetica. XXV.
De Algebra. XXVI. De Tydt-reekenkunde (blz.
Î39—187), waarbij een tafel in piano van de
Zoudaç/sletter. XXVII. De Maan-cirkel of 't Gul-
dengetal. XXVIII. De Astronomie of Hemelloop-
kunde (blz. 188 —222). XXIX. De Eclipsen. XXX.
Het Astrolabium. XXXI. Het Glas. XXXII. De
Brandspiegels. XXXIII. De Verrekijkers. XXXIV.
De üarwijzers. XXXV. De Diamant-mijn. XXXVI.
Goud, Silver en andere Metalen. XXXVII. Het
Geldt (blz. 251-271). XXXVIII. De Landbou-
werij. XXXIX. De Boomen. XL. Het Wagen-
maken. XLI. Het Jacht-scHld. XLII. Het Weeven.
XLIII. De Zijde. XLIV. Koophandel en eerste
Scheepvaart. XLV. Scheepsbouwkunst en Konst
om te zeilen. XLVI. Verdeeling der winden.
XLVII. Het Zeecompas. XLVIII. Het Haring-
kaken en Visch-zouten. XLIX. De Netten. L.
Van het water soet te maken. LI. Vijvers. LII.
Dijken. LUI. Watermolens. LIV. Zaagmolens.
In LV. (een sprong) Van de PHlosophia. LVI.
Barometer. LVII. Termometer. LVIII. Lugt-
pomp. LIX. Kunst van Waterweeging. LX. Slang-
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brandspuiten. LXI. Krijgsgeweer (blz. 308 — 320).
LXII. Buskruid. LXIII. Bomben. LXIV. Hand-
mortieren. LXV. Storm-tooren. LXVI. (weder een
sprong) Geneeskunde. LXVII. Chirurgie. LXVIII.
Wijn , Bier en andere dranken. LXIX. Kaatsen.
LXX. Koordedansen.

In dit, uit zijnen aard om de veelvuldige daarin
behandelde of liever aangestipte zaken oppervlak-
kig, doch, den tijd van liet schrijven ervan (1783)
in aanmerking genomen, goed geschreven boekje ,
legt de „ Geswooren Clercq ter Secretarie van Schoo-
terland" eene groote belezenheid aan den dag.

Ex Tempore betitelt hem dan ook : „ de geleerde
heer."

Ex Amicitia noemt het een Konstiverk en zingt:
„ doorleest,

„Dit kleine Boek, prop vol van overgroote
zaaken ,

„ 't jSToopt elk tot Wetenschap , het sticht en
kan vermaaken."

In de voorrede , gedagteekend „uit het Heeren-
veen den . . July 1733", geeft de schrijver de
oorzaak van het samenstellen van zijn werkje op.

„Dat ik gedagten kreeg, tot de zaken daarvan
„in dit werkje vermeld werd, is by gekoomen,
„wanneer ik doende was te leezen, en my een
„stukje voorquam hoe dat de Verrekijker op een
„aardige manier was uitgevonden zo gaf
„zulks gelegentheid, dat my dagte niet onaange-
„naam voor de Liefhebbers te zijn , een verzame-
„linge te maaken van alles wat ik weegens de
„eerste uytvindingen van Konsten en Wetenschap-
apen konde bekoomen: waartoe ik van die tijd af
„en in de winterze avonden in myn ledige uuren
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„my heb bevlytigd. En alzoo eindelyk dit werkje
„uit velerhande schryvers byeen gebragt."

„En alzoo rny onbekent was, dat iemand ooit
„een apart Boek over zoodanige stoffe in 't ligt
,, gebragt hadde, quam my egter in handen: Po-
„LYDOKUS VEReiLius†) van de vinders der Konsten
v nadat ik met dit werk reeds over de helft ye-
„vordert was. Dies was ik voornemens dit te
„staken, dog op aanraden van goede vrienden,
,(welk dagten, dat dezelve spyze met een andere
„souze (saus) opgedist, de honger en lust op nieuw
„verwekken kan), liebbe ik 't dus voort voltrok-
,ken . . . . my van Vergilius in eenige zaken
„toen bedienende, dog' zeer weinig . . . ."

De schrijver schijnt zich bijzonder op de wis-
kunde te hebben toegelegd. Ex Tempore zingt
althans :

„ Wiaerda, gaa dus voort, verheerlyk 't
Heerenveen ,

,,Daar, voor U, 't Wiskonst-lieht nooit zoo aan-
wyzend scheen ;

„Maak dat de vruchten van uw hooge en rype
dagen,

„Der Geesten fijne tong noch mogen meer behagen,
„Dan elk de Bloesem doet van uw beklonken

Jeugd.
„Yaar voort" enz.
Dat WIAEKDA deze compilatie in snipporuren

bijeenbracht, getuigt ook H. VAN DEN BURG :
„Behang met groene kransen
„Der Vrye konsten Vrind,
..Die rust in arbeid vind."

Van H. WIABKDA is ons verder niets bekend.
Zijn grietman was sedert 30 October 1715, MENNO
COEIIOOBN VAN SCHELTINGA, geboren 30 Mei 1701.
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aan wien dus, ofschoon slechts ruim 14 jaren oud,
door diens geleerden vader MABTINUS in dat jaar
de Grietenij was overgedragen volgens H. B. VAN
SMINIA , Naamlijst, blz. 367.

25 Mei 1880. Mr. J. DIEKS.

*) MATTHAEUS BROUEEIUS VAN NIDEK, gbb. 7 Deo.
1677 te Amsterdam, overleden in het najaar van 1742,
schijnt met EL W. bekend te zijn geweest. Trouwens
Friesche zaten waren dezen ïn 1733 niet vreemd,
want reeds in 1725 had hij zijne Analecta Medii Aevi
uitgegeven, waarin ook Frisiaca voorkomen. Hij
woonde op een buitenverblijf te Ouderkerk en was een
vriend van D. WILLINK. (Amst. Jaarboekje, 1888,
bladz. 14.)

†) Polydorns Vergittus, een Italiaan, pausselijk
kamerheer, gestorven te Rome in 1555. Zijn werk
getiteld: De inventorihus rermn is vertaald door
E. M. G. en uitgegeven in 1663, in 12°, als P. D.
VEKGILII, Waerachtige beschryvinghe wie de eerste au-
theuren en vinders aller consteé , inventiën en Jiand-
werken syn getveest.



Sa ,f.r.tes.-âs.d feiësïsl

't Frîske hert fen 't freiümle oerheard,
Frîske seden 't folk ûntleard,
Frîske deugden bûte keard,
Frîsko tael forskopt, ûnteard. —
Nea nin seine ûs Friesland wiïifch,
Ont dy fjouer net mear sint.

tfARMEN SîTSTEA.

Under de oarkûnden în it arcliîf fen Epama-hûs
to Isbrechtum fînth ma in brief ke în it frîsk, A°
1529 skreawn throeh Gerold Herama oan Hear
Goslick Jongama, îri de skiednis fen Friesland wol
bikend. Dit briefke hatli it folgjende freämde ûn-
derskrift: „Disse brief seint my Hear Goslick on-
„geophrilzen weer ende wolde niet lisse". Dj wir-
den jowe ûs dertlirooli in merkwirdich preauke
fen de ôfgrîselike frîso-üollândske mingelsprake fen
dy dagen, do de ûnlîke strîd dy de frîske tael
tsjin dîtske, binammen hollândske înfioed to strî-
den hied, yette net lang lîn bigûn wier, end de
earste edelluide, — it ûnderskrift biwîsth it, —
hjar yet mar thige min în it hollândsk ûterje
koeden.

Dy strîd twiske frîsk end hollândsk, lit ûs Ijea-
vor sidse, twiske frîsk end ûtlândsk, dûret ek în
ûs dagen, fjirde heal ieu. lettor, yet altîd throeh.;
yette moatte wy Friesen for it bihâld fen ûs tael
hoek hâlde tsjin hollândske, end for it bihâld fen
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ûs eginaerd end ûs âlde frîske sîn, binammen tsjin
franske geast encl înfloed, d. i. de geast fen ûn-
leaue end stofforgodinge mei al hjar lieillease fol-
gen fen jild- end selfsueht.

End oeli, det îverjen end strîden for de eare
end de bloi fen ûs frîskdom encl ûs tael , fen ûs
àlde folks- end eginaerd, is net it foarstean
fen „provincialisme", în de tsjoede biteikenisse fen
det wird, lik as wol ris sein wirth, ek wol,
— o grouel! — throcli Friesen; nee, ûs sake, it
herte seitli it ûs, — is edelor end stieth lieegor,
o folie heegor; ús feane is net mar in goue fiagje,
hja is de liillige feane fen in folk, ja fen it àldste
folk în al de Nederlanden, romroftich ûnder alle
Germanen!

Derom den habbe wy riuclit ta det iverjen
end ta dy strîd, mar lîk as „adeldom forplichtet",
ja , lîk as de wiere edelman, d. i. de edelman sa
er lieart to wêsen, for Min selni, gjin riuchten ,
alinne plichten kenth, sa moatte ek wy Friesen,
oertsjûge fen ûs adeldom ûnder de Nederlanders,
end just derom end derthrocli, al-Nederland ta by-
spil wêse în it bihoffenjen fen àld-nederlàndske,
fen âld-dîtske deugden.

Hawar den Friesen, weitsje! Tliinke oan de
wirden fen Dr. Joast Hiddes: „De tael is biel it
„folk, hja is de natie selme," end dogge wy selm
net mei oan it forbasterjen fen ûs sprake, det plecht-
anker fen ûs frîskdom , liene wy net it ear oan
mannen, ek imder ûs, dy sidse det der în de nyore
tîd mei sîn spoar- end tramwegen, for ûs frîskdom,
for ûs tael end eginaerd, gjin plak mear is, det dy
ûttsjinne habbe, det wy neat net oars mear dwaen
kinne as to soargjen det wy „mei eare ûndergeane",
nee, wêse wy stànd-Friesen, net alinne frye-
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Friesen, mar stând-Friesen end stând-Friesinnen *),
ta hwet rang of stand în de maetskippy wy ek
bilieäre, wêse wy stànd-Friesen end stând-Friesin-
nen , det is, — lîk as ûs afaers, —front, ien†âl-
dich, dreech end nederîch fen herte, riuclit end sliucht,
end fol fiûr în it fêst halden oan goede âld-faderlike
seden end brûkmen, — den, mar ek den alinne ,
scille wy net „mei eare ûndergean", mar scil, as
de Heare God wol end mei Sîn help , einlings yette
de sîge oan ûs komme, det is , seille ûs seden end
ûs tael wer as by âlds „van vreemde smetten vrij"
wirde, ja scil ûs, den sûnde, frîske geast al —
Nederland ta seine wirde , ûs geast den fry fen
alle oerclwealskens end greatskens, fen alle jild- end
selfsucht, dy ûndeugden dy it hjoeddeiske frîske
folk fordeäre.

Den, mar ek den allinne, scil Friesland wer
seine „winne" kinne; den allinne scil net sein hoege
to wirden det ek în ûs heitelànd „vaderlandsliefde
en geestdrift zieltogen in de armen van het onge-
loof", 2) nee, ek yet în ûs dagen end în de takomst
scille den de wirden biwiërheide wirde, for achttsjien
ieuen throch de Eomein Tacitus skreawn: „Olaram
inter Germanos Frisium nomen", d. i .: forneamd
ùnder de Germanen is de namme der Friesen!

Hjelsum , Simmermoanne 1890.

JAN VAN WAGENINGEN THOE DEKAMA.

') Dit thinsbîld: „net alinne fry e Fries, mar
boppe end foar alles stând-Fries", wier ien fen de
haedthinsen în de kostelike lêsing. dy mîn friund, de
Heechlearde Hear Johan Winkler, forlîne winter to
Liowerd halden heth, în ien fen de gearkomsten fen
it „Friesch Genootschap".

°) De Earwirdige Hear F. van G-heel Gildemeester,
Eccl. în „De Haagsche Kerkbode" fen 1 Dec. '88.





Cyprianus Yomelius à Stapert,
zijn g-eslaeht en geslaehtswapen.

Voor ongeveer een viertal eeuwen lag ten zuiden
van het dorp Wommels in Hennaarderacleel de state
Stapert en ten noorden van dat dorp de state
W alpert. ')

De state Walpert werd vóór 1543 vrij zeker door
eenen lloijte Walpert bewoond, toen reeds over-
leden, terwijl de state Stapert aan het geslacht van
dien naam toebehoorde.

Op laatstgenoemde state werd Cyprianus Stapert,
meer bekend als OYPBIANÜS VOMBLIÜS , in liet jaar
1515 geboren.

Over hem en zijn geslacht willen wij hier liet
een en ander mededeelen.

Voor zoover wij hebben kunnen nagaan , werd
de state Stapert in den aanvang der 16e eeuw
bewoond door EPE STAPBEÏ en zijne vrouw HYLCK,
wier familienaam wij niet kennen. Epe daalde
vóór zijne vrouw ten grave; beide echtelieden
schijnen althans-in 1543 niet meer in leven te zijn
geweest. HANS en BOÏTB waren hunne zonen ; moge-
lijk hadden zij nog twee kinderen: ÜOUWE en HAIJE.

„Toe Stapert", d. i. op de terp, waarop de
state stond , lagen twee „zaeten" van dien naam ,

1) Zie de nieuwste kaart van Hennaardera.deel en
die van Schotamis, alsmede: Aant. I.
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waarvan destijds de eene aan HANS , de andere
aan BOTTE behoorde. De patroon van Wommels,
d. i. de kerk van dat dorp, had in dien tijd recht
op „XVIII Stuvers jaerliex renten in .HANS EPIS
„zaete toe Stapert , bysproecken in voertijden
„van HYLCK EPIS weduwe", benevens „een pon-
„demaete terpland in BOTTE STAPOETS zate, geldende
„toe lmyer XII stuvers." Daarenboven was
BOTTE aan de pastorie van liet dorp jaarlijks
schuldig te betalen één floreen , terwijl daaraan
nog „vuyt beyde zaeten toe Stapert , een ewicb.
„deel" toekwam. l)

Ook te IJtens, niet ver van Wommels, alsmede
bij liet dorp Nijland in Wijmbritseradeel trof men
voorheen staten of saten aan, die den naam
Stapert droegen. 2)

Met zekerheid weten wij, dat HANS of' JOIIANNES
in 1515 op de state Stapert onder Wommels
verblijf hield. Of ook BOTTE toen in dat dorp
woonde, is wel waarschijnlijk; het is zeker, dat hij
er althans in 1548 eigendommen bezat. Vermoede-
lijk woonde DOUWB destijds te IJtens, terwijl de
woonplaats van HAI.IE ons onbekend bleef. Deze
laatste komt in 1587 als volmacht voor van de
Vijfdeelen-binnendijks, van wege Hennaarderadeel. 3)

JojiAKSEs huwde met TJETS OEGJÖIA en bewoonde,
zooals wij opmerkten, de ouderlijke state. Hij
was in 1522 als „gedeputeerde der lantsehappen"

') Boiief'. boek van Friesland, bl. 38G, 387, 389, enz.
De uitdrukking: „in voertyden" doet denken, dat EPO
en R'YLCK in 1543 al sinds verscheidene jaren niet
meer in leven waven.

2) Zie: v. D, AA, Aard. Woordenboek op: Stapert.
3i Chart. boek van Friesland, II, 695: '27 April

1537.
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in de kerk van Sneek een der getuigen bij de over-
eenkomst, die in 't begin van Juni van dat jaar
tusschen die stad en den Gelderschen stadhouder ,
Graaf van Meurs, gesloten werd. In een accoord
over het opgraven der Zijlroede naar Mackum van
22 Juli 1532 wordt ook zijn naam onder de ge-
volmachtigden gelezen, als: „HANS STA:PPERT , to
„Woiimels, van (wege) Hynnaerderadeel", terwijl
hij dat stuk aldus onderteekende: „HASS EPESZ. to
Wommels". r).

In het volgende jaar, 1533, daalde bijten grave
en liet 6 kinderen na, en wel ééne dochter AAL , be-
nevens vier zonen: EPE, SABOKB , SYBOLT (?) (Oypri-
arnis) en HANS en misschien nog een zoon:. HAIO 2)
Deze laatste kan dan geweest zijn HAM VOMBLIUS,
die in 1551 pastoor te Oosterend en in 1562
,. commissarys generael over Vrieslandt" was, bene-
vens prebendaris in de St. Vituskerk (Oldeliove) te
Leeuwarden. Hij zal later wellicht het geestelijk
kleed hebben afgelegd en zich te Sneek gevestigd
hebben, waar ook SAEOKB heeft gewoond, want
beiden komen als inwoners dier stad voor in 1580
en wel onder hen, die wegens hunne getrouwheid
aan hun Koning en hun geloof de wijk moesten
nemen. HAIO zal zich toen naar Groningen hebben
begeven en in 1594, bij het beleg dezer stad door
Prins MAUBITS , naar de Ommelanden gevlucht zijn.
Merkwaardig toch is de volgende aanteekening:

') Kroniek van Worp van Thabor, V, 266 en Chart.
boek, II, 615. Over hem en zijne kinderen, die volgen,
zie men: iSuffiridus Petrus. De Script. Fr., bl. 867, enz.

2) De Latijnsche namen van 5 dezer kinderen, door
Suffr. .Petrus vermeid, zijn: ALLA, EPO, SAMKUS, CYPEI-
ANUS en JOHANNES; de zesde noemt hij niet. Zie Aant. II
en over den naam CYPRIAXCS, noot 2, op bladz. 140 hierna.
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„Den 6" (Juni 1594) „bindt omtrendt 100 Euyter
„van Selwaert" (t. n. van Groningen) „gekomen
„ om beesten toe liaelen, ende hebben HAIO SÏA-
„PEEET gevangen, ende weinich beesten gekreegen;
„daer is een Trommeslaeger nae HAIO gesonden, dan is
„voort met een peert nae dat groote leger tho Helpen
gebracht". Daar was toen het Statenvolk gelegerd. 1)

Waarschijnlijk was deze HAIO een natuurlijk kind
van JOHANKES of wel een kind uit een vorig huwe-
lijk. Immers , . men vindt vermeld , dat HANS zes
kinderen had en door SUFFRIDUS PETRUS worden
EPE , SAECKE en HANS volle broeders van CYPBIANUS
genoemd.

De vraag of AAL de oudste dan wel de jongste der
kinderen was , waarover getwijfeld wordt, zullen
wij, als van minder belang, hier niet bespreken,
't Komt ons waarschijnlijk voor, dat zij de oudste
was. Zij huwde, met wien is onbekend , en woonde
te Witmarsum, waar zij den 28 Februari, denke-
lijk van het jaar 1570 , op 60jarigen leeftijd is
overleden. Haar broeder CYPBIANUS vervaardigde
op haar een latijnsch grafgedicht, hetwelk vertaald,
aldus luidt:

„Hier rust zuster AAL, eenvandevijfvanhet kroost,
„dat nog in leven is, zeer gelukkig door hare
„nakomelingschap. Helaas ! Witmarsum betreurt
„haar als eene moeder, die haar ontnomen is en
„die dikwerf goede gaven aan de armen gaf. Geef
„Gij, o Heer, voor deze diensten en voor hare
„voortdurende goedheid een erfdeel in Uw Hemelscli
„Koningrijk aan Uwe dienstmaagd." 8)

1) Charterb. van Friesland, II, 465, enz. Conscriptio
Exulum, op: Sneek ; Gron. Bijdragen, 1,103. Zie : Aant.

2) Zie : Aant. IV.— „Een van de vijf van. het kroost, dat
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EJPE zal wel genoemd zijn naar zijns vaders
vader en dan wellicht de oudste der zonen zijn
geweest. In dat geval zal hij omstreeks 1512 zijn
geboren.

Hij woonde te Wommels, zeer zeker op de voor-
vaderlijke state, beoefende den landbouw, was
mederechter van Hennaarderadeel en dorprecliter
in zijne woonplaats. Zijne vrouw heette SYBRICH
en was de dochter van MARCK SIERCKSZ. , die in
1505 voorkomt als edelman in de Zevenwouden,
in 1515 grietman werd van Schoterland en Stelling-
werf en omstreeks dien tijd veel roem verwierf
in den oorlog tegen de Grelderschen en Bour-
gondiërs. 1)

Zij hadden twee kinderen: „LAÜRENTIUS VOME-
LIUS à STAPEPLT" en TJITSKE of JETSKE , zeker naar
haar vaders moeder genoemd.

't Is niet bekend of LAURENTIDS is gehuwd ge-
weest, maar wel, dat hij Doctor in de beide Rech-
ten en vervolgens Procureur bij den Hove werd.
Hij wordt geroemd als een man, „van wiens uit-
„stekenclen ijver, kennis en trouw, vele vorsten,
„vele gewesten en steden, wijd en zijd, door het
„geheele land gebruik maakten."

Zijne zuster JETSKE trad in het huwelijk met een
aanzienlijken eigenerfde, JAN HOTZES VAN RINSS ,
die ook te Wommels woonde en aldaar mede het
landbouwbedrijf uitoefende. z)

nog in leven is", — namelijk van de zes kinderen,
"want haar broeder JOIIANNES , over wien hierna, stierf
in 1568.

') Zie: Aant. V.
-) Sufir. Petrug, t. a. pi. bl. 374 noemt hem : JOANNES

HOSTELI a KINSS, misschien Van Mlieen, hoewel in 't
Stbk. niet vermeld. Er lag volgens v. i>. AA, Aardr.
Wbk. eertijds te Wommels eene state: Bheen.
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Men vindt aangeteekend, dat zij in 1593 acht
kinderen hadden.

Era; STAPERT leefde nog in 1574 en was vol-
macht op den Landsdag van 12 Sept. van dat
jaar van wege Hennaarderadeel. *) Daar hij
niet , zooals SAECKE en HAYE STAPERT in de lijst
der ballingen van 1580 wordt vermeld, zal hij,
zoo hij , ten minste de Spaansche regeering en de
Katholieke eeredienst heeft aangehangen en trouw
gebleven is , vóór dat jaar gestorven zijn.

Zijn broeder SAECKE , elders SABINUS genoemd,
was doctor in de beide rechten en eenigen tijd
burgemeester van Sneek. 2)

Hij was tweemalen gehuwd. Zijne eerste vrouw
was YDT , eene aanverwante van JOAGHIM HOPPERS ;
zijne tweede vrouw IBEL ALBADA , die in Januari 1566
als rÂjne eclitgenoote voorkomt, was eene aanver-
wante van WIGLE VAN AYTTA. 3)

SAECKE en IBEL waren, zoo • 't schijnt, een voor-
treffelijk echtpaar. Althans SUFFRIDÜS PETRUS maakt
Jiaar een compliment, door op te merken, dat zij
haars gelijken niet had, wat schoonheid, kuisch-
heid en andere vrouwelijke deugden betrof, en
VIGLIUS getuigt van hem, dat hij waardig was
hooger op te klimmen op den maatschappelijken
ladder en hij spreekt zijn verlangen, u i t , dat zich
weldra de gelegenheid eens mocht opdoen, dat
SAECKE tot cle waardigheid van Raadsheer mocht
worden verheven. Ook vermeldt AYTTA in een zijner

') Chbk., III, 995.
") Suffr. Petrus noemt hem: SABINUS, elders heet

hij SAISIS (irie o. a. bl. 148) en in de Conscriptio
Exuliun van 1580: „Saecke Stapert, consul Snecanus."
Zie ook de volgende Aanteékening.

s) Zie: Aani. F / .
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brieven aan zijn landgenoot H O P P E R S , da t zijn broe-
der , waarschijnlijk GERBRANT , die Kanunik van St.
Bavo te Gent w a s , zich zeer voor de belangen van
SAECKE in de bres had gesteld.

SAECKE schijnt alleen bij zijne tweede v rouw
kinderen te hebben gehad. *)

Hij was de Spaansche zijde toegedaan en moest
dientengevolge bij de omkeering van zaken in
1580 , de wijk nemen. In de lijst van ballingen
uit dat j a a r w o r d t hij opgenoemd onder de edelen
van Sneek. Hij was reeds vóór J u n i van dat j aa r
gevlucht en begaf zich naar Emmer ik , w a a r hij
in datzelfde j a a r overleed. Vermoedelijk was hij
ju i s t naa r die s tad ge togen, dewijl zijn broeder
JOHANNES er indertijd gewoond had en wiens nako-
melingen er zich in 1580 vrij zeker ophielden. ")

Zijn broeder JOHANNES t o c h , omstreeks 1520 ge-
boren, had zich, waa rom is onbekend, reeds een twin-
t ig ta l j a ren te voren daar met terwoon gevestigd en
was er gehuwd, reeds 4 0 ja ren oud. Hoewel man
en v a d e r , bezocht hij e r , zoo vindt men aangetee-
kend op eene wijze der herinnering' waard ig , dage-
lijks als een jongel ing de le t terkundige scholen. Maar
kor ten tijd daarna overviel hem de dood. Hij stierf
in 1568 en werd in de stad zijner inwoning begraven
onder eene z e r k , waarop een latijnsch grafvers
werd gebeiteld , door CYPMANTJS aan hem gewijd
en van den volgenden i n h o u d : „ JOIIANXES, toe-1

„genaamd STAPKKT , een F r i e s , leefde als een

1) Zie: Suffr. Petrus, t . a. pi.
2) K A P J U S , Beschr. van Sneek, vermeldt hem niet

als Burgemeester van die stad, maar wel do Conser.
Exulun-T, op: Sneek. I n ' t Cbbk., IV, 160 : wordt „Mees-
ter yAKCKE S Ï A P P E E T " den 7 Juni 1580 vermeld, al?
„uit den Lande vertrokken." —
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„vergrijsd bewonderaar van de Gratiën en der
„Mïisen, want op veertigjarigen leeftijd hoorde
„hij ijverig de Hoogleer aren, die in deze stad de
„wijsbegeerte onderwijzen. Hoeveel te meer past
„het u , o jongelingen! om de fraaie letteren, die
„schoone wetenschap , lief te hebben."

De naam zijner vrouw kennen wij niet, even-
min als de namen zijner kinderen. *)
Wij komen thans tot den hoofdpersoon van dit
geslacht, meest bekend onder den naam van CY-
PRIAXUS VOMELIÜS of G Y P R I A N Ü S V O M E L I U S à S T A P E R T ,

of van Wommels , aldus genoemd volgens de ge-
woonte dier dagen, om geleerde personen naar
hrirme geboorteplaats te betitelen , zooals dit o. a.
ook liet geval was met WIGLE VAR AYTTA , die
men gewoonlijk VIGLIUS ZUICHEMIUS noemde. Of
zijn eigenlijke naam SJOERD , SYBOLÏ of SYBREN
was, zullen wij in het midden laten, maar wij voor
ons gelooven, dat die STBOLT zal zijn geweest. 2)

OYPRIANÜS werd in het jaar 1515 te Wommels
geboren. Hij genoot zijn eerste onderwijs op de
dorpschool zijner woonplaats. Later begaf' hij
zich ter verdere opleiding naar Gouda en Haarlem,
in welke laatste stad hij op de Latijnsche school
het onderwijs genoot van den kundigen JACOBUS
HOYERUS. Vervolgens begaf hij zich naar Sneek
en vandaar naar Groningen, waar hij onder de
leerlingen behoorde van den bekenden en geleerden
REGNERUS PRAEDINIÜS , rector van de St. Maarten-

') Zie Suffridus Petrus, t. a. pi.
V. B. AA, Biogr. Woordenboek vertaalt: CYPRIA-

NUS, als S.iOEED , maar SJOBRD is latine SUITRIDUS en
SYBBÏK = SYBRANDUS. 'tZalSYBOLT zijn, zooals SYBOLT
POPMA ook CYPRIANUS heette; zie: Stbk. v. d. Fr. adel,
op Popma. Bij die onzekerheid hebben wij hem in
deze Bijdrage steeds Cyprianus genoemd.
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school. r) Dewijl hij zich op de studie der rechts»
geleerdheid wilde toeleggen , vertrok hij in 1580
vandaar naar Wittenberg. 2) Drie jaren lang had
hij zich met ijver op die wetenschap toegelegd,
toen eene treurige gebeurtenis zijne studieplannen
plotseling den bodem dreigde in te slaan. Zijn
vader werd hem door den dood ontrukt en zijne
moeder bleef in kommervolle omstandigheden achter.
Zij gaf CYPRIAÏTUS te kennen, dewijl zij behalve
hem en SAECKE nog bovendien vier kinderen had
te onderhouden, dat het haar onmogelijk was om de
groote kosten, tot zijne studiën benoodigd , te be-
talen. Zonder twijfel was dit eene groote teleur-
stelling voor den ijverigen jongeling. Maar hij liet
zich niet ontmoedigen. Goede wil en volharding ,
ijver en opofferingen hebben menig mensen verder
gebracht, dan het stomme geld !

CYPKIAXUS was nu omstreeks 18 jaren en hij
moest thans zelf het middel zoeken, om zijne stu-
diën te bekostigen. Geen eervoller weg kon hij
inslaan, dan dien hij tot dat einde koos. Hij vatte
het plan op, om winst te doen, om namelijk
geld te slaan uit hetgeen hij zich van de weten-
schap had eigen gemaakt. Hij begon nu onderwijs
te geven op onderscheidene letterkundige scholen
in Duitschland, zooals te Maagdenburg en Bruns-
wijk. En dit schijnt hem goed gelukt te zijn.
Althans hij zette zijne studiën met kracht voort
en begaf zich van tijd tot tijd naar verschillende
Akademiën, achtereenvolgens naar Erfurt, Leuven

') Dr. J. REITSMA , „Honderd jaren", enz. black. 80
en SUFFR. PETRUS, bladz. 168 en 169.

2) De Nayorsclier, XXV, 486 : „Ciprianus Levariensis
(Leovardiensis) ex 1'risia". 1530 te Wittenberg inge«
schreven.



142

en Keulen. In Erfurt bevond hij zich waarschijn-
lijk omstreeks 1535 en zeker althans in 1540 ,
want in laatstgenoemd jaar zag een zijner werken
aldaar liet licht.

Dat hij zich. inderdaad omstreeks 1535 in die
stad moet hebben opgehouden, meenen wij te
mogen afleiden uit het feit, dat hij in nauwe be-
trekking stond met zijn landgenoot ULPIUS GISSAEDS,
die in die dagen het Hoogleeraarsambt aan de
lïoogescliool te Erfurt bekleedde en omstreeks
1540 overleed. Deze ULPIUS GISSAEUS FRAKEQÜEREN-
SIS of van Franeker, wiens eigenlijke naam wel
ULBE zal zijn geweest, werd omstreeks het jaar
1480 te Schalsum in Franekeradeel geboren. ')
„In dit dorp," zoo verhaalt ons SOIIOTAXUS , „plach
„de Toorn met een klimmerboom bewassen te zijn.
„ claer van 't spreeckwoord noch" (d. i. omstr. 1660J
„in wesen is : „ „To Schalsum in de Olimmorbeain." "
„De huysluyden moesten dien Glimmer afhacken,
„omdat liy menichte van Musschen ende ander
„ ghovogelte schadelyck voor 't staende Coorn, her-
;,berchde. Een van de gheleerde vrienden van ERAS-
„MDS ROTERODAMUS, was uyt dit dorp glieboortigh
„en nam syn toenaem ofte titel van den Glimmer -
„boom ULPIUS GISSAEUS FRANEQUERENSIS. Hij was

„uitmuntende in kennis van de Grieksche tale."

Elders vindt men hem aangeduid met het woord
„HEDERACEÜS", hetgeen eyen als GISSAEDS op Klim-
mei'boom betrekking heeft. 2)

ULPIUS GISSAEUS nu had te Erfurt gestudeerd en

') Dat liij omstreeks 1480 moet zijn geboren , zal
hierna blijken.

ü) SOHOTANUS , Beschrijving op: Schalsum. 't La-
fcijnsch: ïledera bet. klirnmerboom, terwijl de bijnaam
Gissaeus van 't grieksch is afgeleid.
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werd later in die stad , zooals wij zagen , tot Hoog-
leeraar benoemd. Toen echter de gevoelens van
LUTHER tot Brfürt waren doorgedrongen, schijnt
hij, dewijl hij ijverig tegen clien Hervormer had
geschreven, die stad al spoedig verlaten en zich
naar zijn Vaderland begeven te hebben, waar hij.
naar men wil, ergens priester is geweest, waar-
schijnlijk te Franeker. Hij schijnt kort na zijne
terugkomst, omstreeks 1540 gestorven te zijn. r)

CYPMAKUS was het met dezen zijnen landgenoot
volstrekt niet eens op staatkundig gebied en dit
lokte van beide zijden veel geschrijf uit. Maar al
was er strijd tusschen hen, 't was volgens SUFFR.
PETRUS een kalme strijd, een strijd zonder bitter-
heid. ULPIDS dweepte met de vroegere regeeiing
der Saksische Hertogen ; misschien was daartoe voor
hem eenige aanleiding, dewijl hij door HENDRIK
VAN SAKSEN met eene betrekking was bekleed.
waarvoor hij dezen Hertog uit erkentlijkheid een
gedicht opdroeg. 2) Maar CTPEIASUS , die zooveel
jonger was en het eerste levenslicht had gezien in
hetzelfde jaar , waarin het bewind over Friesland
door den Saksischen Hertog aan het huis van
Bourgonclië werd overgedragen, CYPBIANUS , die
met grooten eerbied vervuld was voor den in zijn
tijd zoo roeniruehtigen Keizer KAREL V, van wiens
regeering hij voor zijn Vaderland alle heil ver-
wachtte, — hij gevoelde niets voor het bestuur van
een vreemdeling, wiens zon bier uitgeschenen had.

') Cf. S. PETRUS, bi. 152 en vooral 153: „Ecclesias-
tae ïranekerensis."

2J ULPIUS CISSAETS zal dus oinstr. 1480 zijn geboren,
daar hij toch tijdens HENDEIK'S bestuur (1500—1504!
zeker niet jonger dan 20 jaren zal zijn geweest. Dan
was hij ongeveer 35 jaren ouder dan CYPEIAXUS.
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Sedert 1523, het jaar waarin Friesland volkomen
aan Keizer KAREL was onderworpen, genoot dit •
gewest eenige verademing na een langdurige fainnen-
lanclsclie tweedracht en daarop gevolgde invallen
en plunderingen van vreemde krijgers. Er was een
tijdperk van betrekkelijke rust ingetreden, al dreigde
ook in de verte liet spook van den godsdienst-
krijg ; die rust werkte gunstig op welvaart en
bloei, handel en nijverheid. Geen wonder, dat de
vurige jongeling, die onder dat alles was opge-
groeid , die zeker in zijne jeugd dagelijks de
naweeën zag van, en gesprekken hoorde over de
plunderzieke benden der Saksische en Geldersche
Hertogen, aan ULPIUS zijn gevoelen lucht gaf in
de volgende bewoordingen: „Aan ULPIUS CISSAEUS
„ FRANEQUERENSIS. Daar in ons gewest het Hof van
., GEORÖE Hertog van Saxen thans niet meer lieerscht,
,is daarover een langdurig geschil tusschen ons
,beiden gerezen. Maar ik verheug mij met het
„grootste recht, dat de Keizer de teugels cler
„regeering in mijn Vaderland in handen heeft.
„Hij, de Beheersclier der Wereld, aan wien het
„Westen en het Oosten gehoorzaamt, zachtmoedi-
ge r Heer dan Hij, is er op de geheele wereld
„niet! Hij moge langen tijd heersenen over Fries-
„land; de Friezen zullen hunnen Heer niet be-
„ schamen !"

Neen, niet de Friezen zouden hunnen Heer f
maar hun Heer zou hen beschamen en de gevol-
gen zouden niet uitblijven ! In hetzelfde jaar, dat
CYMUAXÜS den geest gaf, zwoeren zij den Koning
van Spanje af, den zoon en opvolger van den,
zooals CYPKIANUS het uitdrukte, „zachtmoecligen
Heer."

Niettegenstaande hun verschil van meening op
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staatkundig gebied , achtten zij elkander hoog en
wisten zij elkander te waardeeren, hetgeen hen
tot eer en ons tot navolging kan strekken. CTPKI-
ANUS toonde dit door aan ULPIUS bij zijn overlij-
den (1540) een fraai gedicht te wijden. *)

Twee jaren later treffen wij CYPBIANUS te Leuven
aan. Immers hij bevond zich in die stad, toen zij
den 2 Aug. 1542 door MAARTEN VAN ROSSEM werd
berend.

Daar studeerden destijds landgenooten van GY-
PRIANDS , o. a. SEVERINUS FEYTA , van Harlingen,
en Uvo HELT , uit Groningen. Beiden maakten
zich zeer beroemd bij die bestorming. FEYTA was
bij die gelegenheid de aanvoerder der studerende
jongelingschap en wist zijne studiebroeders met
zooveel moed te bezielen, dat de aanval werd af-
geslagen en de vijand werd verdreven, redenen,
waarom Keizer KAREL V hem , FEYTA , in den adel-
stand verhief. Dit laatste geschiedde ook met
HELT , die meer bepaald het voornemen had opge-
vat , om zijne medestudenten tot verdediging op te
roepen.

CYPEIANUS wijdde aan beiden een gedicht. Vooral
de laatste, wiens geleerdheid hem al spoedig na
zijne komst te Leuven was ter ooren gekomen,
had op hem een bijzonder goeden indruk gemaakt.
Die goede indruk werd zeer zeker nog versterkt
door het blijk van moed door HELT gegeven, een
bewijs, dat deze zijn naam alle eer aandeed. Want
GYPRIANUS verhaalt, dat deze , toen een van Leu-
ven's burgers den raad gaf, om den vijand door
omkooping van den storm te doen afzien, zich ver-
ontwaardigd tot de menigte keerde en burgers en

') SUKI-'E. PETRUS , t. a. pi., bl. 153.

10
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studenten aansprak op eene wijze, dat allen , met
geestdrift vervuld, naar de wallen snelden en het
voornemen des vijands door hunne dapperheid ver-
ijdelden.

Geen wonder alzoo, dat CYPKIANUS dit feit op
dichterlijke wijze trachtte te vereeuwigen en voor
de nakomelingschap te bewaren. a)

De geleerdheid van CYPBIANUS en zijn ijver voor
de wetenschappen waren oorzaak, dat hij eerlang
op aanbeveling zijner vrienden en voornamelijk van
zekeren JACOBDS CURIENSIS , zeer beroemd in de ge-
nees- en wiskunde, naar Maintz werd geroepen. a)
Gedurende drie jaren stond hij daar aan het hoofd
der philosofische school en nam tevens gedurende
dien tijd, als plaatsvervanger, de betrekking waar
van Bewaarder der Schatkist van den Aartsbisschop
in die stad. Ook verwierf hij daar den doctoralen
graad in de Rechtsgeleerdheid-, omstreeks 1547 ,
in welk jaar hij een zijner werken te Maintz uitgaf.

Thans was zijn naam gevestigd en de roem zijner
geleerdheid breidde zich wijd en zijd uit. Eerlang
stond de Aartsbisschop hem toe het Burgerlijk
recht aan de Akademie in laatstgemelde stad te
onderwijzen. Zelfs drong de mare zijner kunde
door tot het Hof van Keizer KAREL V, en zoo
hoog werd hij door dien vorst geschat, dat deze hem
9 November 1547 een eerewapen schonk , „zijnde een

1) Over SEVERINUS FEYTA schreef Mr. J. DIEKS in
De Vrije Fries, VII, 297 en over hem en Uvo HELDT,
Mr. W. B. S. BOBLBS, in de Gron. Bijdragen, V, bl. 37,
in welke beide verhandelingen ook het een en ander over
CYPKIANUS VOMELTUS voorkomt. Over de adeldoms-
verhefflng van FEYTA: zie men: Jaarb. v. d. Fr. adel,
1885, bladz. 121,

2) Cf. o. a. De Vrije Fries, II, 435 en SOTFK. PETRUS.
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, schild uit meni of rode koleur, op welken fun-
„dament op een aarden gront een vliegend paard
„van witte of zilver coleur, met uitgestrekte vleu-
„gels, de voorste voeten van gelijke gevleugelt
„zijnde, na 't voorste van 't schild uitgestrekt en
„na 't vliegen gefatsoneerd, met de achterste voeten
„op de grond staande zich vertonende; over 't schild
„hangt een gesloten helm versiert met liairsnoeren
„Linten en een gekruld windsel van meni en silver
„ coleur, op welken top het voorste gedeelte van
„ een vliegend paart met uitgestrekte en gevleugelde
„voeten , gelijk in 't schild te zien is en gelijk hier
„in 't midden van dit geschrift afgeteykent staat." r)

Hij mocht zich daarvan bedienen „in alle eer-
lijke en betamelijke handelingen en tochten,
„so wel uit ernst als uit jok, op de manier
„van wapendragers , in drilling en geweeroefenin-
„ningen en kampen en duellen en in alle gevech-
„ten, op vaandels, tenten, ringen, signetten, segels,
„wimpels, tapeten, spreden, grafsteden, aan de hui-
„sen, schilderijen, op iets gegraveert, op kleyno-
„diën, voorts op alle huisgeraad en alle andere
„dingen na uwe begeerte en vrije wille."

De overweging, om CYPBIANUS dit eerewapen
te schenken, was, zoo zegt de Keizer, de vol-
gende. Des Keizers voorouders hadden „ boven dapper-
„heyt in vrede en oorlog, altijd den geleerden
„gunst gezocht te bieden"; zij hadden steeds man-
nen van wetenschap en verstand „ met groote neer -
„stigheyt gesocht" en hun „aansienlyke eerampten

') Volgens eene in oud-hollandsch vertaalde copie
van het diploma, die mij echter hier en daar, "wellicht
later, minder juist schijnt vertaald en overgeschreven
Ie zijn. — Zie ook: de Bijlage.
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„opgedragen", weshalve, zoo luidt liet verder,
„dewijl gij CYPRIASTUS bij uw schrander oordeel ook
„'t sieraat van de studiën hebt toegedaan en u in
„vrije en vatsoenelijke luiden passende konsten hebt
„geoeffent en door yver, arbeid en waakzaamheyt
„zoo verre gekomen zijt, dat gij een seer goede
„naam en lof van geleertheid verkregen hebt",
— om die reden schonk de Keizer hem „met een
„besondere gunst van onse goeddadigheyt" dit
sclioone „eerewapen", zoo voor hem , als voor zijne
nakomelingen. 1)

Het is mogelijk , dat CYPRIANUS en zijn geslacht
toen reeds een wapen met een opspringend paard
voerden. Dan was het in verband met hun naam,
een zoogenaamd sprekend wapen. Het aanbrengen
der vleugels zou kunnen dtiiden op de hooge vlucht
van zijne geleerdheid en dichtkunst. Immers de
Pegasus , het gevleugeld paard, werd bij de ouden
„als het dichterlijke paard der Musen gevierd."

De veronderstelling, dat de STAPERT'S reeds vóór
dien tijd een springend paard in hun wapen voer-
den, grondt zich op een familiesage, waarvan de
korte inhoud is , dat een lid uit dit geslacht het
vurig ros van den een of anderen hooggeplaatsten per-
soon, terwijl het op hol was of steigerde, in den
teugel greep met de woorden „sta pert." Mogelijk
licht daarin eenige waarheid ten grondslag.

De Keizer achtte het evenwel nog niet voldoen-
de , aan dezen geleerden Fries een eerewapen ge-
schonken te hebben. Bij diplomata van 4 Mei en
19 October 1555, te Brussel gegeven, werd hij
met zijne drie broeders „ SABIN , licenciaat der recli-

l) Alsvoren. In het diploma wordt hij genoemd:
„CYPRIANÜS STAPERT VOMEMUS, een Fries."
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„ten, EPPO en JOHAN" in den Rijksadelstand ver-
heven en dientengevolge het wapen in zooverre ge-
wijzigd , dat de gesloten helm (voor niet-adellijken)
nu werd veranderd in een geopenden helm of' adel-
lijken toernooihelm. Verder werd CYPRIAXÜS voor
zijn persoon in laatstbedoeld diploma benoemd tot
Comes Palatinus (Paltsgraaf, in engeren zin) , al
hetwelk door Keizer MAXIMILÎAAX II bij bul van
18 Juli 1569 werd bevestigd. r)

Voorzeker waren dit blijken van groote onder-
scheiding en waardeering van de bekwaamheden
van dezen geleerden Fries, en liet is clan ook niet
te verwonderen , dat hij, die zoo dikwijls met goed
gevolg de dichtkunst beoefende, den Keizer in
versmaat zijne hulde bracht.

Omstreeks 1558 bevond CYPRIAMJS zich te Keulen
en hield er toen o. a. een penningkabinet op na. '~)
Vier jaren later (1562) woonde hij weder te Maintz,
waar SUFFR. PETRUS hem een bezoek bracht. Deze
was door zijne bemoeingen in Juni 1557 be-
noemd tot Iioogleuraar in de Grieksche taal aan
de Akademie te Erfurt, welk ambt hij waarnam
tot in 1562, in welk jaar SUFÏRIDUS op aanbeveling van
een anderen landgenoot, JOACTOTI HOPPERS , boven
reeds door ons vermeld, door den Kardinaal GKAN-
VELLE tot diens secretaris en bibliothecaris werd aan-
gesteld. Reeds in het vroege voorjaar (1562) begaf
SUTÏRIDUS zich op reis van Erfurt overMaintz en Frank-
fort naar Brussel. Te Maintz gekomen , richtte hij
zijne schreden al spoedig naar de woning van zijn
landgenoot CYPRIANTTS , die hem nimmer te voren
had gezien en van zijne komst niet verwittigd was.

') Zie over de Diplomaia : de BIJLAGE.
2) De Vrije Fries, X, bladz. 180,
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Zij kenden elkander alleen bij naam en door hunne
werken, zoodat, toen de bezoeker het vertrek van
CTPRIANUS was binnengetreden en de eerste begroe-
ting had plaats gehad, deze hem terstond te ge-
moet kwam, hem als een ouden bekende de hand
reikte en liem vriendelijk toevoegde : „Wel vriend
„SUFFRIDÜS, hoe aangenaam is'mij uwe komst. Reeds
„lang heb ik naar een bezoek van u uitgezien en
„hartelijk gewenscht u te leer en kennen !" x)

SUFFE. PBTEUS spreekt van CYPKIANUS in een brief,
door hem 31 Aug. 1562 te Brussel aan zekeren
Dr. THYMANS gericht, waarin hij dezen meldt, dat
zoo hij hem soms eens wil schrijven , hij den brief
maar moest zenden aan Doctor CYPRIANUS VOMBLIUS
te Maintz, daar deze hem den brief gemakkelijk
vandaar naar Brussel kon opsturen. 2)

Overigens schijnt cle kennismaking, althans van
de zijde van SDFFE. PETRUS , zeer aangenaam te zijn
geweest. Want hij prijst CYPKIANUS zeer en ge-
tuigt van hem, dat hij niet alleen in de letteren
uitmuntte, maar ook een zeer dienstvaardig en
beschaafd man was , nimmer bitter in zijne beoor-
deelingen en geheel zonder geveinsdheid, welke
deugden ieder, die met hem omging, — zoo ver-
zekert zijn lofredenaar, — gaarne erkende. Maar

') De Vrije Fries, 11,427 en SUFFE. PETBUS, t. a. pi.
5) De Vrije Fries, II , 466 en vergelijk noot op bl.

429 ald. BOETIUS EPO, een zeer geleerde Fries, in 1529
te Roordahuizum geboren, schrijft in een brief aan.
SI:FFH. PETRUS van Juli 1560, dat hij CYPKIANUS VO-
jiELius verzocht had, moeite te willen doen. dat hij,
toen te Leuven wonende, op een Dnitsche Akademie
mocht worden aangesteld, wat hern echter tot nog toe
niet gelukt was. In 1562 werd hij hoogleeraar te
Douai. — Zie v. D. AA, Biogr. Woordenboek en de ge-
drukte brieven van GABBEMA, bl. 227.
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de smaken verschillen, want JOAOHIM HOPPERS
dacht niet zoo gunst ig over CYPRIANUS. Wel prijst hij
hem als een kundig rechtsgeleerde en een getrouw
katholiek, maar hij vond hem in den omgang alles
behalve aangenaam. 4)

In het volgende j a a r (1563) werd OYPRIANUS
door de bemoeiingen van den Pal tzgraaf GEOKGE
VAN B E H E R E N t o t Assessor benoemd in het Kamer-
gericht te Spiers. 2) Daar in had destijds nog een
andere Fries zitting, namelijk AGGAEUS VAN ALBADA
(de oude ) , die in 1559 daartoe was benoemd,
m a a r , min of meer genoodzaak t , in 1570 daar-
van vrijwillig afstand deed. 3)

ALBADA schijnt omtrent dien tijd zijn uitersten
wil te hebben g e m a a k t , dewijl als een der getuigen
hierbij tegenwoordig w a s : „Dr. CYPBÏANUS VOME-
LIUS S T A P E S Ï " , toen P rocu reu r in de Keizerlijke
Kamer. 4)

STAPEKT bekleedde dat ambt gedurende 15 ja-
ren , to t 5 Maar t 1 5 7 8 , toen hij in 63jarigen
ouderdom overleed, vrij zeker zonder ooit ge t rouwd
geweest te zrjn.

Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in de St.
Janskerk t e Spiers en opdat he t nageslacht zou

') SurriiiDUS PETBCS , t. a. pi. en De Vrije Fries, X,
158 en 180.

2j G. DB W A L , De claris Pr. Jets, bl. 38. Zie over
dat Kanier gericht: De Vrije Pries, V, S17.

3) Zie 's mans Levensbericht in De Vrije Pries, V,
313.

4) Op bladz. 336, dl. V van De Vrije Pries, wordt
dit zeer foutief voorgesteld, alsof Cyprianus in 1610
nog zou hebben geleefd. Waarschijnlijk is de t. a. pi.
vermelde da tum: 2 Sept. 1610 die van een afschrift
van het tes tament en niet van het t e s t ament zelf.
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weten, wie de man was geweest, wiens gebeente
daar rust, werd op zijn grafzerk liet volgende
gedicht gebeiteld, hetwelk door hem zelf was ver-
vaardigd. Mogen die regelen in zekere mate niet
van 's mans nederigheid getuigen, het slot daar-
van wijst echter op een vroom gemoed.

„Onder dezen graf heuvel", zoo luidt het, „ben
„ik CYPBIANUS van Woinmels, een Fries gesproten
„uit liet geslacht en huis van STAPBKT , geborgen,
„uit liet leven weggenomen zijnde. Ofschoon ik
„door mijne wetenschap roem en eer inoogstte, is
„toch Astrea" (godin der gerechtigheid) „eene
„Godin voor mij geweest, die ik het meest ver-
„eerde. Tot getuigenis strekke de beroemde Aka-
„demie van Maintz, die mij dikwijls gehoord heeft,
„als ik de Rechtsgeleerdheid onderwees. Tot ge-
tuigenis strekt evenzoo de Keizerlijke Rechtbank
„te Spiers, waarin ik gedurende vijftien jaren als
„assessor zitting heb gehad. En nu, o Christus,
„wacht ik Uwe Rechtbank af! Wees gij mij geen
„Rechter, maar een liefhebbend Vader!" 4)

') SUFÏRIDUS PETKUSJ t. a. pi. In 1562 gaf hij onder-
wijs to Mïiintz; zie bl 149 hiervoor. Daar hij Î5 jaren
in het kamergericht te Spiers zitting had, kan hij in
geen geval in 1573, zooals sommigen nieenen, maar
zal bij in 1578 zijn overleden, zooals SOTFK. PETRUS clan
ook vermeldt. Zie: V. D. AA, (die zich tegenspreekt)
Biogr. Wbk., op: STAPEKT en op: VOMELIUS. Zie voorts:
Aant. VIL
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B IJ L A G E.

De diplomata , aan CYPBIANUS en zijne broeders
uitgereikt en waarvan op bl. 147 hiervoor melding
is gemaakt, bevinden zich in liet Rijksarchief te
Weenen. Mr. VON BRÜCKEN FOOK te Middelburg had
de welwillendheid, een paar jaren geleden, op mijn
verzoek nasporingen te doen, waar de originelen
zich konden bevinden. Dit onderzoek werd met
gunstigen uitslag bekroond, waarop ZEd. Grestr.
uittreksels van deze en andere diplomata uit Wee-
nen ontving, die onder den titel: „ Uittreksels uit
„ de Eijksacten te Weenen, Friesche familiën betref-
fende", geplaatst werden in het Jaarboekje van
den Friesclien adel voor 1885 , blaclz. 121. Kort
daarna bekwam de Heer STAPERT te Rotterdam af-
schriften dier stukken uit Weenen.

De 1ste Bul is liet origineel van degene, waar-
van een afschrift indertijd onder de familie OSÉIDES
berustte en van welks inhoud op bladz. 147 enz.
hiervoor gebruik is gemaakt, (zie ook hierna),
echter met dit onderscheid, dat cle bul volgens
de copie in Weenen , naar het origineel in Aus-
burg is afgegeven. Dit kan beiden waar zijn; het
oorspronkelijke stuk is misschien in Ausburg op-
gemaakt en geteekend en daarna naar Weenen over-
gezonden, waarna toen daarvan een afschrift aan de
betrokken personen zal zijn uitgereikt. Beide stukken
hebben denzelfden datum: 9 November 1547.

Die wapenbrief vangt aldus aan: „VOMELIO ,
„ STAPEKT , CYPBIAN , aus Friesland , Magister der
„freien Künste" Zij geeft de bevoegdheid leen-
goederen te bezitten.

De omschrijving van het wapen luidt aldus: in
rood, een rechts opspringende gevleugelde witte pe-
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gasus, op een moerassigen bodem, de voorpooten
eveneens gevleugeld; de gesloten helm (dat was de
helm voor niet-adelijken) met een rood en witten
band (wrong) omgeven en op het dekstuk van ge-
lijke kleur een ten halven lijve en gelijkvormige
uitkomende pegasus, als helmteeken.

De 2de } gegeven te Brussel 4 Mei 1555 , be-
gint aldus: „VOMELIO , STAPEKT , CYPRIAN, Lizen-
„ziat der Rechte und der freien Künste; SABIN ,
„Lizenziat der Rechte; EPPO und JOHAKN, gebrü-
„der aus Friesland", verheven in den Rijks-Adels-
stand; daarbij gevoegd de volgende verbetering van
het wapen : in rood, op een rietachtigen groenen
grond een rechts opspringend wit paard (de pega-
sus werd dus in een paard veranderd). Op de
opene lielm bevindt zich een uitkomend wit paard
als helmteeken. De gesloten helm werd bij dit
diploma veranderd in een openen adellijken toer-
nooihelm.

De 3de, gegeven te Brussel 19 Oct. 1555, bevat
eene nadere bevestiging van het verheffen van OY-
PRIAKÜS en zijne 3 broeders tot den adelstand, de
voormelde wijziging van het wapen en eindelijk
verheffing tot het „kleines Palatinat", — „jedoch
„blos für die Person des Erstern allein", d. i. al-
leen voor CYPKIANUS. Er waren „regerende Pfalz-
graven", alsmede „groote en kleine Pfalzgraven",
welke laatste titel door den Keizer werd verleend ,
terwijl de „regerende Pfalzgraven" uit het huis
Beijeren waren. De „groote en kleine Pfalzgraven"
konden adeldom en wapens verleenen , doctoren en
notarissen benoemen en kinderen wettigen. 1)

') Zie ook: KOOMIANS, Het Notoriaat in Friesland,
LI. 23.
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De 4àe is eene bevestiging van de voorgaande
bul door Keizer MAXIMILIAAN II en gegeven te
Weenen 18 Juli 1569.

Uit dit een en ander blijkt duidelijk de waarheid
van de mededeeling door SUFFK. PETBUS , dat
CTPRIANUS met zijne drie broeders in den adelstand
werd verheven en dat CYPRIANUS voor zijn per-
soon tot Comes Palatinus of Pfalzgraaf in engeren
zin werd benoemd.

Het wapen, hetwelk in dit Jaarboekje is afge-
beeld, is dat, hetwelk omschreven is in en gevoegd
bij het diploma van 9 November 1547. Merk-
waardig is het, dat de pegasus ook voorkomt in
het wapen der latere STAPEKT'S. In de Conscriptie
Exulum (1580) wordt het wapen van SAECKE
STAPEKT , onder Sneek foutief opgegeven, als be-
staande uit een schild, waarop een wit staand paard
naar links (herald. rechts) geplaatst, op rood veld
met een springend paard ten halve lijve naar rechts
als helmteeken. Over de sage omtrent dit wapen
is reeds hiervoor op blz. 148 gesproken.

Volgens aant. van Ds. R. P. EEDDINGIUS , in
1766 pred. te Engelum, stond er in zijn tijd een
„staand (sic!) peert" afgebeeld op de homei van
de saté Stapert te Wommels.

Wat de andere takken van het geslacht STAPERT
betreft, daarover het volgende :

A. In de laatste helft der 16e eeuw moet heb-
ben geleefd een DOÜWE STAPERT , dio 5 kinderen
naliet : JAY , SAECKE , TEBTS , EPB en HANS , welke
laatste in 1577 werd geboren, zoodat DOUWE om-
streeks 1550 het eerste levenslicht moet hebben
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aanschouwd. Welke verwantschap er bestond tus-
sclien DOUWE en de in den tekst vermelde STAPERT'S
js, niettegenstaande veel onderzoek, tot nog toe
niet opgespoord kunnen worden, maar uit de
namen van DOUWB'S kinderen en uit hetgeen in na
te melden testament wordt gezegd, is het zeker,
dat zij zeer nauw aan elkander verwant waren.
Ook kan voor die verwantschap pleiten het wapen
met eten pegasus, dat op den grafsteen van HANS voor-
komt en liet feit, dat HANS eigenaar was van
„landen tot Wommels in Staperdersaete gelegen",
alsmede van landen, gelegen te Ttens.

Is de rangorde in leeftijd in dat testament goed
in acht genomen, dan is het niet onwaarschijnlijk,
dewijl SAECKE daarin het eerst en dan als de oudste
der zonen van DODWE genoemd wordt, dat DOUWE
een zoon van SAECKE, den broeder van OYPIUANUS,
is geweest. Althans mogen wij hem voor een kind
van een der broeders van dezen laatste houden.
Het ligt zeer voor de hand, dat er geene genoeg-
zame gegevens meer zijn, om dit met zekerheid
fee zeggen. Van de broeders van CTPRIANUS hadden
JoHAKKEs en SAECKE zich met der woon in 't bui-
tenland gevestigd, terwijl EPO , zoon van LAUREN-
TIUS , waarschijnlijk kinderloos overleed.

HANS DODWKS STAPERT, geboren in 1577, huwde
met ANTJE , dochter van JAN HARMENS SIEFRSMA.
Zij werd geboren in 1592 en overleed den 20 April
1624, waarna zij in hare woonplaats Franeker
woi'd ter aarde besteld , in welke stad haar echt-
genoot vóór 1625 burgemeester was. In 1614
komt hij voor als afgevaardigde op de Prov. Synode
te Sneek, in 1621 als ontvanger-generaal van de
Vijfdeelen-Buitendijks en in 1630 als armvoogd te
Franeker, benevens mede-gedeputeerde Staat van
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Friesland. In 1625 had hij een proces metHoTZË
WYBRANTS DOYEM , „ wegens de erfenis van hunne
moeder en huisvrouw." Uit die processtukken schijnt
men te mogen afleiden, dat de huisvrouw van
HOTZE was BAUGK LOLKEMA, moeder van HANS,

alzoo weduwe van diens vader DOUWE. HOTZE zon
dan de stiefvader van HANS zijn geweest. r)

HANS had bij zijne vrouw althans 5 kinderen,
van welke vier vóór de moeder, alzoo vóór 1624
kwamen te overlijden, zooals uit liet opschrift op
haren grafsteen blijkt. Het 5de kind heette DOUWE.

Vier maanden na het overlijden zijner vrouw
maakte HAKS zijn testament en wel op den 24
Aug. 1624. Daarin gaf hij als zijn uitdrukkelijk
verlangen te kennen, dat hij moest worden bijge-
zet in de kerk te Franeker, nevens zijne vrouw,
„bij den opganck van den preeckstuell ter noorder
„zijde."

Hij vermaakte in dat testament eenige legaten
aan de armen te Franeker en aan die van IJtens
en benoemde tot universeel erfgenaam zijner na-
latenschap zijn eenigen zoon DOUWE. Mocht deze

') Civiel Sententieboek v. d Hove van Friesland,
HOTZE WIJBRAKTS ÜOvmi woonde ook te Franeker en
komt met HAKS ÖTAPERT aldaar in 1680 als armvoogd
voor; Archief van Franeker, no. 716, 718 en bl. 2^9,
In 1615 had HANS ISTAL'ERT „nom. uxoris" een proces
met de armvoogden te Bolsward, in 1628 een proces
„nomine filii" en in 1632 werd hij door het Hof van
Friesland beboet wegens beleediging zekeren WIJBB
JACOBS aangedaan; V. D. SANI»B, uecisiones. IIf. 294-,
IV, 200 en V, 70. Zie ook Naamlijst der Predikanten!
Classis Franeker in de „Voorreeden".

Genoemde HOTZE DOYBM had een broeder EJIIL ge-
naamd, die herbergier te Leeuwarden was, zooals blijkt.
uit eene sententie van 1630, waarin tevens vermeld
wordt, dat hunne moeder BAUCK LOLKE.UA heette.
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echter zonder afkomelingen overlijden, dan moesten
de goederen aldus vererven:

de kinderen zijner oudste zuster JAY zouden be-
komen „Sulatorpstera saete tot Achlum", voorzoo-
ver aan HANS toekomende;

zijn broeder SAECKB ZOU de landen te IJtens ver-
krijgen ;

zijne zuster TBBTS de landen te Oenkerk gele-
gen , en

eindelijk zijn broeder EPE „de landen tot Wom-
mels in Staperder saete gelegen.'' d)

Hij overleed den 11 Mei 1647 en werd volgens
zijne begeerte bijgezet in het door hem aangeduide
graf, waarin het stoffelijk overschot zijner vrouw
reeds 23 jaren rustte. Het graf werd gedekt met
een steen, in de vier hoeken waarvan wapens wer-
den aangebracht: aan de bovenzijde die van zijne
ouders en aan de benedenzijde die van hare ouders.
In den rand leest men: A". 1647 den 11 May is
„in den Heere Gerust den Eerntfesten Heer HANS
„DOÜWES STAPERT in tijd Mede Gedeput. van
„Frieslt. Burgemr. ende Armvoogd Deeser Steede
„Oldt 70 Jaren Ende leit Hier Begraven. A°. 1624
„Den 20 April sterf de Eeebare ANTJE JANSDS.
JSIJKFSMA , Echte wyff van de Ed. Heer HANS

"*) In de stemcohieren vindt men die goederen als
volgt aangegeven:

HANS DOUWBS STAPEKT in 1640 eigenaar van:
1°. te Achlum, op no. 24 van 10 pdm. land; 2°. als

'medeeigenaar eener saté te Utens. op no. 8 en ge-
noemd: „Saeeke Douwes zathe", kennelijk door zijn
broeder SAECKB bewoond, waarvan aan HANS 9 pdm.
behoorde; 3°. als eigenaar eener saté te Oenkerk, op
5X0. 18, en 4°, niedeeigenaar van een saté te Woro-
inels, op no. 19.



159

„DOUWES STAKKBT Olt in 't 32 Jaar. Alhier met
4 kinderen begraven". r)

Hun zoon DOUWE woonde o. a. in 1657 te Pra-
neker en werd in dat jaar tot lid van de Vroed-
schap dier stad verkozen. 2) Twee jaren later,
kort vóór 16 Dec. 1659, stierf hij ongehuwd en
zonder kinderen natelaten. Zijne ooms SAECKE en
EPE waren zeer zeker eveneens kinderloos over-
leden, want twee jaren na den dood van DOUWE,
den 7 Oct. 1661 , lieten de kinderen van zijne
tantes JAY te Oosterlittens en TIBTS te Oenkerk
het testament van hun grootvader HANS DOUWES
STAPERT , in het daarvoor bestemde registratieboek
bij den Hove van Friesland inschrijven.

Elders vindt men nog de namen vermeld van
EBELTJE STAPEBT, die omstreeks 1650 leefde, van
PiBTBS STAPEBT, die eene dochter had BAUCKJE ,
alsmede van HANSO STAPEET.

Zoo het niet uit het feit der inschrijving van
genoemd testament duidelijk bleek, dat DOÜWB
kinderloos is overleden, zouden wij dezen HANSO
voor een zoon van DOITWB houden , maar nu ver-
moeden wij, dat de echtgenoot van een der tantes
van DOÜWB , hetzij dan van JAY of van TBETS , den fa-

milienaam STAPERT heeft aangenomen en dat HANSO van

') De wapens op den grafsteen zijn als volgt: aan de
bovenzijde: het eene rechts (herald. links) eera springende
pegasus, het andere: horizontaal gedeeld: links koop-
mansteeken, rechts: 3 klaverbladen onder elkander;
aan de onderzijde: het eene (herald. links) horizontaal
gedeeld: links: '/s adelaar, rechts: boven: een vogel,
beneden %,* 3 klaverbladen; het andere: horizontaal
gedeeld: l/2 adelaar, rechts: *if* 3 klaverbladen.

~) Charb. bk. , V , 598 en SCHOTANUS, Besclir., bi.
240: aldaar DOMINICUS genoemd.

3) Fideic. Kegist. boek op 's Hofs Archief, II. 342.
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dezen een kleinzoon is geweest; wij denken dan van
TEETS, wier kinderen, zooals wij zagen, te Oenkerk
woonden. Want HAKSO, omstreeks 1654 geboren,
was in 1676 candidaat en ouderling te Oenkerk
en lid op de Synode te Heerenveen. Hij werd in
dat jaar te Veenwouden tot predikant beroepen ,
maar dit beroep ging niet door. Daarop werd
hij in 1680 naar Aalzum en in 1684 vandaar naar
Finkum verroepen, waar hij omstreeks 1 Nov.
1709 overleed.

Hij was gehuwd en had kinderen. *)

B. In den aanvang der 17de eeuw leefde FOCKE
STAPERT, die bij zijne vrouw CLAESKE KINGMA twee'
kinderen had, een zoon, FREDERIK geheeten, (die
slechts één kind, eene dochter naliet) en eene
dochter TRIJNTJE , welke laatste in 1639 te Kiester-
zijl bij Franeker geboren, op 20jarigen leeftijd met
zekeren JURJEN HARMENS huwde, die chirurgijn te
Harlingen was en wiens nakomelingen den naam STA-
PERT aannamen. Zijne kleindochter TRIJNTJE, geb.
26 Aug. 1703 , huwde met MARTINUS ONEÏDES ,.

predikant te Scharnegoutum , wiens nakomelingen
voor eenige jaren nog in 't bezit waren van een
afschrift van het diploma, den 9 November 1547 aan

l) R03IEIK, Naamlijst van Predikanten, bl- 109, 462
en 481. HANS STAPEBT was in 1698 eigenaar van
Feytsma-sate te Holwerd, zie Stemcoh. ald. no. 27 ;.
alsmede van Memerda-sate te Hallum, ald. no. 81,
van welke laatste in 1728 eigenaarse was: „de wed.
van de Cand.tus STAPEBT", waarschijnlijk de weduwe
van HANS. In 1698 waren eigenaren van eene saté
op het „Nieu Bildt", ald. no. 17: Ds. HANSO STAPERT
„pro se et nomine liberorum" voor l/s e n I-)r- BERNAR-
PUS DE HORS, nom. ux. voor 1/«. Mogelijk hadden zij,
twee zusters gehuwd.
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GYPRIANUS vereerd, hetwelk aanleiding geeft tot het
vermoeden, dat ook FOCKE een nakomeling van
een der broeders van CYPRIANUS, misschien wel een
kleinzoon van een hunner, is geweest.1)

C. Eindelijk treffen wij op liet einde der 17e
eeuw een SYBRAND STAPÏÏRT aan, die te Irnstun
woonde, waar hem in Maart 1689 een zoon werd
geboren, JOUWERT geheeten. Mogelijk was ook deze
SYBRAKD een nakomeling van JAY of' TJETS , doch
hoe dit zij, zeker is het, dat ook SYBRAND af-
stamde van het oude geslacht der STAPERT'S. Im-
mers SYBRAND en zijne nakomelingen voerden in
hun wapen nevens den halven adelaar den pegasus en
drie klaverbladen. Het voeren van den halven
adelaar was een ongeoorloofd gebruik van de
Friesche burgerlieden in de 17de en 18de eeuw,
de klaverbladen wijzen misschien op SIERFSMA ,
maar de pegasus meer bepaald op den giftbrief
van CYPEIANÜS.

JOUWEBT SIJBEANDS STAPEKT woonde op de Lem-

mer , dat destijds zeer door koophandel en zee-
vaart bloeide. Hij stierf aldaar in 1774, na ge-
huwd geweest te zijn met TETJE NAKNES MUSKÜLÜS,
bij wie hij zes kinderen verwekte, onder welke
drie zoons: SIJBRAND, SJOEED en NAOTTE.

1°. SIJBRAND huwde met MARIA POLKERTS

SOBBSMA , van Kollum, bij wie hij eene dochter
had, TETJE genaamd, die met Mr. JOUWERT WIT-

TE VEEN huwde, omstreeks 1770 secretaris van
Oost-Dongeradeel en notaris te Metslawier.

2°. SJOEKD huwde met MINKE BABBES en had

7 kinderen , van welke :
l) Zie bladz. 146 en 153 hiervoor. In 1761 was een

HILKO STAPEBT advocaat bij den Hove van Friesland,

11
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a. TRIJNTJE (omstr. 1785) huwde met GEEBEN
BEKMA te Sneek,

b. TETJE (omstr. 1785) met RIENK COBNELIS

SLEESWIJK te Lemmer ,
d. SJOEBDTJE (omstr. 1795) met TJEPCO LIJ -

CKLAMA à N I J È H O L T en

c. JOUWERT , die de vader was van wijlen Su-
BBAND STAPBBT , geboren te Lemmer in 1819 en
in 1888 te Rotterdam overleden ; deze liet 4 kinderen
na, onder welke een zoon: JAN GEBABDUS STA-
PEBT , in 1853 aldaar geboren.

3°. NANÎTE huwde FOEKJEN TYSSENS PEKEMA ,

bij wie een zoon JENTJE STAPEBT , gehuwd met
ANTJE SLBBSWIJK , wier dochter WIBPKJBN STAPBBT

huwde met TDB DE HAAN. Door den zoon dezer
echtelieden, ANNE DE HAAN , te Leeuwarden, werd
in 1878 aan het Friesch. Museum een gedreven
zilveren tabakspot gesebonten , in bet Museum
aanwezig , waarop aan de benedenzijde staat :

„ik ben mee Genomen van Enkhuysen over zee
1 m.

„en ben aan de Vriesse wal gekomen , de nWT'
Jj\) Cl.

„met paard en slee, door
„NANNE JOUWBETS

en
„FOEKJEN PEKEMA

1763".
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AANTEEKENINGEN.

I, blaäz. 133.— Er bestaat nog eene sage van Walpert
en Stapert, die ongeveer hierop nederkomt.

In oude tijden woonde er in Friesland een edelman,
die met zijn teêrgeliefde gade op zijn voorvaderlijke
stins gelukkige dagen sleet, te gelukkiger, daar zij
eerlang hem een spruit zou schenken. Maar helaas!
de geboorte van dat kind had den dood der moeder
t6n gevolge. BERTHA, ZOO heette het meisje, g'roeide
voorspoedig op en was de oogappel haars vaders en
toen ze op rijperen leeftijd was gekomen, werd menig
begeerig oog op haar geslagen. Het waren vooral
twee jonge ridders , AGGE en BOIÎKE, die elkander de
liefde van BBBTHA betwistten. BEETIIA viel het moei-
lijk een keus te doen. Haar vader stelde de ridders
voor, dat zij een steekspel zouden houden en wie dan
daarna als overwinnaar uit het strijdperk trad , die zou
haar man, zijn schoonzoon worden. Dit werd aange-
nomen, Lang duurde de kampstrijd, totdat eindelijk
AGGE het paard van BOCKB een geweldigen stoot toe-
bracht; men riep: „daar valt het pert van BOOKE !" en
zijn berijder beet in het zand. Alzoo werd BEKTIIA de
echtgenoot van AGG-O , wiens stins sedert dien tijd
Sta-pert genoemd werd, terwijl BOCKE'S stins sedert
vaî-pert werd geheeten. Zoo althans luidt de sage!

Zie ook nog een andere sage over het wapen van
Stapert, op bladz. 143 hiervoor. —

II, bladz. 135.— SÜFÏBIDTJS PETRUS werd in 1527 te
Leeuwarden geboren, studeerde te Leuven yan 1547—
1553 en overleed in 1597 te Keulen, waar hij begraven
werd. Hij beschreef de levens van- vele vermaarde
Friezen, waaronder ook dat van OYPRIANUS VOMELIUS,
in een Latijnsch werkje, getiteld: „De scriptoribus
Friaiae." Hoewel hij goed met het geslacht Stapert
kon bekend zijn , zoo bevinden er zich in zijne beschrij-
ving over CYPRIANUS en diens broedeis en zuster
enkele onjuistheden, o. a. ten opzichte van AAL of zoo-
als hij ze noemt ALLA. Zie de volgende Aant. — Zie over
SUFFE. PETBUS O. a. De Vrije Fries, II en Gron. Bijd».
V, 40.
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IK, Mach. 136.— In het Charterboek , III, bl. 185,
wordt Heer GERBIJT in Januari 1550 als pastoor te
Oosterend vermeld, maar Heer HAIO wordt in Juni
1551 en in 1559 als zoodanig genoemd. Zie aldaar
bl. 243 en 465

Als geestelijk commissaris komt hij voor op 9 No-
vember 1562 , terwijl men verder over hem kan na-
slaan: Bon, Nederl. Gesch., V, 181 en 189; Oork. St.
Anth. Gasthuis te Leeuwarden, 581 en 582; Dr. RBITS-
SJIA, „Honderd jaren", enz., bl. 106, 108 (noot) en 109.

IV, bladz. 136.— SUTFRIDUS PETEUS zegt, dat AAL de
oudste der kinderen was en op 60-jarigen leeftijd in
1590 is overleden. Doch dit kan niet waar zijn, want als
zij de oudste der kinderen is geweest, dan moet zij vóór
Iól5 zijn geboren, in welk jaar CYPRIANUS liet eerste
levenslicht aanschouwde. En als dat zoo is en zij 60
jaren oud is geworden, dan moet zij veel vroeger dan
1590 overleden zijn; wellicht heeft men voor '90 : '70
te lezen, alzoo in 1570. Dit achten wij het meest over-
eenkomstig de waarheid, te meer daar in haar graf-
vers staat, dat zij de vijfde van het kroost was, (niet
in leeftijd echter), dat nog in leven was. Overigens
vermeldt SUFFR. PETRUS de namen van vijf kinderen
van J o HANNES en T.JETS , maar hij zegt op bl. o72 ,
dat AAL de oudste der ges kinderen was.

V, bïads. 137. — MERCK SIEKRKSZ. of MAECK SICOOSZ,,
zooals ÖüFFE. PETKÜS hem noemt, werd in 1515 griet-
man van Schoterland en Stellingwerf, van wege den
Hertog van Gelder. V. SMINIA, N. Naamlijst en M. S.
aant. op de Grietslieden. Zie ook: Worp van Tha-
bor, Kroniek. V, bl. 137 en 188 (1515) Ötbk. v. d. Fr.
adel, II, bl. i90.

SUFFR. PETRUS zegt, dat de vrouw van Era eene
zuster was van TINCKE SAKBS, die van 1528 tot omstreeks
1552 grietman van Schoterland was, maar dan moet
zij SiJBRiCH SAKES en niet MARCKSDR. geheeten hebben.
TiNi.'KE SAKBS zal dus met eene zuster vanhaar zijn ge-
huwd geweest. Ook zegt hij, dat SI.TBE.ICH de zuster
was van de vrouw van EISGE-JAN WILLEMSZ., d.i. EISGK
JANSZ.. grietman van Oost-Stellingwerf. Een grietman
van dien naam is ons niet bekend, maar wel vindt
men vermeld, dat JOHANNES EIJSBSZ. toegenaamd TER
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WissoHA, in of omstreeks 1581 grietman werd dier
grietenij en zulks bleef tot zijn overlijden in 1609.
Dat deze met eene zuster van SIJBRIOH was gehuwd ,
komt niet uit met de tijdrekening en wij moeten dit
denkelijk zoo verstaan, dat de vader van den grietman
(ElSGE JAKSZ.) , die misschien eenigen tijd substituut-
grietman is geweest, met SIJBRK U'S zuster gehuwd was.

VI, blaclz. 138. Het blijkt duidelijk, dat men onder
SABINÜS en SAECKB denzelfden persoon heeft te verstaan,
als men vergelijkt, hetgeen door SCITK. PETRUS, t. a.
pi., bl. 372, gezegd wordt over de twee huwelijken
van SABINUS en hetgeen daarover vermeld wordt ten
opzichte van SAECKK in het Stbk. v. d. Fr. adel , op :
AIJÏTA, aant. 12. SUITE. PETBUS vermeldt, dat SABI-
l\US was gehuwd: 1°. met IDA en 2°. met EBEL, doch-
ter van Sicco VAN ALBADA , hetgeen evenzoo in de
Genealogia AIJTTANA en in het Stbk. wordt gezegd.
In de Èpistolae Viglii (H. v. P. II, 350) leest men,
dat SACA , de broeder van CYPBÏANUS, eerst met eene
nicht van JOACHIM HOPPERS , daarna met eene nicht
van VIGLIUS in het huwelijk trad, zijnde de laatste
eene dochter van „Sicnius ESGHIS ALBADA."

Wie waren deze vrouwen'?
Volgens het Stbk. had genoemde HOPPERS een oom,

SABCKLE, die eene dochter had, UET geheeten, en deze,
eene volle nicht van JOACHDI HOPPERS, zal de eerste
vrouw van SAECKE geweest zijn.

Minder gemakkelijk is het, den vader aan te wijzen
van de tweede vrouw, EBEL , eene nicht van VIGLIUS.
Wellicht was hij Siooo AKSGES VAN ALBADA, vermeld
op ALBADA V. GOBNGA , aant 34, in het Stbk., wiens
wapen met dat zijner vrouw voorkomt in de Conserip-
tio Exulum en die te Emden is gestorven. Ik betwijfel
echter , wat daar verder in die aant. wordt gezegd en
geloof zeker, dat deze SIOKE een zoon was van ABSGE
X N. N. (4° gen. D), wiens grootvader ook iSicco heeft

geheeten. Dit komt ook beter met de tijdrekening
overeen, daar SABOKB ook in 1580 overleed. E M. v.
BURMANIA zegt (volgens 't Stbk.), dat BEATRIX, eene
dochter van AESGE (4° gen. D.) twee kinderen had, die
den geslachtsnaam hunner moeder zouden aangenomen
hebben, n.L: IDS en IBBL, welke laatste met SABOKB
zou zijn gehuwd geweest.
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Uit de Gen. Ay ttana, BI. 264 in H. v. P. I, blijkt:
dat GEKBEANT AYTTA eene dochter SWOB had, gehuwd
met ULBE HILLES EESCKES; zij stierf in 1494 en liet
na een zoon en eene dochter, welke laatste EBEL
heette, gehuwd met IDTS LIJCKXES uit Gaasterland,
welke echtelieden nalieten een zoon HILLE en eene
dochter MAMA, die met SIOKE EESGESZ. (ALBADA) huwde,
uit welk huwelijk 2 zonen werden geboren en eene
dochter. Die dochter huwde met Mr. SABIKUS VOMB-
LIÜS (er staat eig. BOMELIUS, overgenomen in hetStbk.
op: AYTTA , aant. 12 als : „SABE BOMMELS"), burge-
meester van Sneek. Deze, die niet anders dan IBEL
kan zijn geweest, was dus volgens deze opgaven eene
acliterachternicht van VlGLIUS.

VII, liladz. 152.— Dat CITBIANUS een dichter was ,
hebben wij voor en na gezien. Behalve zijne berijmde
Latijnsche grafschriften op hem zelven (ÖUJTR. PETB.,
370), zijn broeder JOIIANNES (ald. 871), zijne zuster (ald.
372), wijdde hij gedichten aan Keizer KAKEL V , twee
op Uvó HELT (ald. 171 en 175), VIOLIUS V. AI.TTTA
(ald. 365), B.EGN. PBAEDINIUS (ald. 169), PIBO à GEK-
EITSMA (ald. 149) en ÜLPIUS CISSAEUS (ald. 153 en 377).
Verder schreef hij over de Arithmetica rlntroductio
Arithmetices), alsmede in 1543 een boek met allerlei pun-
tige en schoone gezegden, getiteld: „Mixellaneoruni
liber unus", benevens een werk, hetwelk eenige graf-
schriften bevatte van beroemde mannen uit Maag-
denburg. In 1540 gaf'hij te Erfurt een werk van 3 dee-
lenuit, getiteld: „Sylvae", waaraan hij later nog een 4de
deel toevoegde, dat in 1547 te Maintz het licht zag. En
eindelijk schreef hij een „Ode aan den Oppermachti-
gen", die ten doel had, om de beroeringen in de christe-
lijke kerk te stillen, mogelijk niet ondienstig, om ook
nog eens in onze dagen van strijd gelezen te worden!

Zie verder: SUITRIDUS PETKITS; DE WAL, de clar.
Fr, jets; De Vrije Fries, X, 180 enz.

Ten slotte moeten wij opmerken, dat er niet het
minste bewijs voor bestaat, dat het bekende predikan-
ten-geslacht VOMELIUS, zooals sommigen meenen, aan
dat der STAPERT'S ZOU zijn verwant. (Zie predikanten
uit het geslacht VOMELIUS veelvuldig vermeld in de
Naamlijst der predikanten van Ds. EJOMBI.TS.)

Kollum, Nov. 1890. A. J. ANDREÆ.



„Met geld kan men alles goed maken."

Dat is een echte spreuk van dezen tijd. Im-
mers , men zegt dat geld thans de alles beheer-
schencle macht is , dat liet de sleutel is, die op
alle deuren past en dat men alles in de wereld
met geld dwingen en winnen kan.

Ik zal de laatste zijn om te ontkennen, dat
„geld macht" is en dat het dit in dezen tijd vooral
is. Dat dit echter ook reeds voor eeuwen het
geval was en toen nog gevaarlijker macht vertegen-
woordigde dan nu, bewijst het volgend voorval,
voor welks geloofwaardigheid een Charter ten waar-
borg strekt, dat in het Stedelijk Archief alhier
wordt bewaard en dat meer dan vier eeuwen oud
is, daar het de dagteekening draagt van 20 Feb-
ruari 1486.

Ik breng het stuk naar den hoofdinhoucl zoo let-
terlijk mogelijk over in de taal van onzen tijd. (*)
Het luidt aldus :

„Ik, CLABS GBEBBAMTS, belijd en beken in dezen
„open placcaatbrief dat ik, God betert! een dood-
„slag begaan heb aan HENDRIK WIBLMAKBE (wien
„ God zich ontferme !), geschied binnen de goede en
„eerzame stad van Lewarden, waarom ik aldaar
„in de gevangenis gekomen ben;"

„dat de eerwaardige Heeren 01 derman, Schepenen
„en Eaden dier stad mij groote goedertierenheid
„hebben bewezen, zoowel in het aangaan van een
„vergelijk met de weduwe en de kinderen des ver-

(') Het oorspronkelijke stuk volgt in eene Bijlage
hierachter.
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„wlagenen, aan wie ik deswege voldoende betaling
„heb gegeven, als ook in het voldoen van de ste-
„delijke boete, mij om dien gepleegden moord op-
gelegd."

„ Daarom dan ook bedank ik den Magistraat
„voor die gunst en zal ik hem danken, zoo lang
„ik leef en zweer ik dat ik om deze zaak verder
„niemand zal lastig vallen en dat ik mijn leven
„verbeurd verklaar, als ik den vrede ooit weer
„breken zal. Voorts beloof ik, dat ik voor de ziel
„des verslagenen een bedevaart naar Rome zal doen
„en daarvan binnen liet jaar te Lewarden het be-
„wijs zal inleveren. En, omdat ik zelf geen zegel
„bezit, heb ik TIJMAN FEEDBEIKS , burger te Le-
, warden, verzocht dezen brief te bezegelen met
„zijn zegel."

„Gegeven in het jaar onses Heeren dusent vier-
„hondert ses en tachtig, 's avonds van Reminisceere
„in de Vasten."

Welnu lezer, wat dunkt u van dit verhaal ?
Zeide ik te veel, toen ik beweerde dat niet alleen
in onzen tijd „geld macht" is, maar dat men ook
vroeger reeds meende alles met geld te kunnen
goedmaken ?

Er is een moord gepleegd; een moord, die,
naar het oordeel der stedelijke regeering, moet ge-
straft worden, waarom zij den moordenaar dan ook
gevangen zet; een moord, die ook naar de mee-
ning van den delinquent zelven niet ongestraft mag
blijven, maar moet geboet worden. Toch is hij
geen prooi van de wanhoop. Hij weet dat hij zijn
leven niet behoeft te geven in ruil voor dat des
dooden. Hij kan er gemakkelijker afkomen. Hij is
rijk, ten minste hij bezit eenig fortuin en zijn geld
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zal hem helpen. Met zijn geld koopt hij zich vrij van
schuld en van straf. Met zijn geld koopt hij de
wraak der familie af en treft hij een vergelijk met
de weduwe en de kinderen. En deze zijn verzoend,
zoodra hij de gevraagde afkoopsom heeft betaald.
Ja, de Magistraat is zelfs goedertieren genoeg om
de onderhandelingen tusschen de beleedigde partij
6n den beleediger te leiden. Hij bevordert den af-
koop van de familie en opent den kerker voor den
gevangene, zoodra deze de opgelegde stedelijke
boete heeft betaald. Misschien viel de koop aan
CIJABS GERBBANTS nog meê, want, als hij is losge-
laten, belooft hij nog meer te zullen doen. Om
zijn geweten nog meer gerust te stellen, zal hij
nog een som gelds afzonderen, daarvoor een bede-
vaart naar Rome volbrengen en aldaar een zielmis
laten houden voor den verslagene. Maar dan ook
heeft hij met de zaak afgedaan, geheel afgedaan.
Hij is quitte. De moord is volkomen verzoend,
wanneer hij maar binnen het jaar het bewijs van
de volbrachte bedevaart aan den Magistraat van
Leeuwarden zal hebben overgelegd.

Welk een toovermiddel was het geld in de hand
van dien boosdoener, niet waar ? Hij werd daar-
door volgens eigen en volgens aller meening van
zijne zonde losgekocht!

Welk een „goedertieren" Magistraat regeerde
toen in de stad Leeuwarden, clie niet meer eischte
dan eenige geldstukken om den moordenaar van
alle schuld te ontslaan ! O , ik kan mij begrijpen,
dat Leeuwarden toen door velen, die een nog al
ruim geweten hadden, een „goede en eerzame" (!)
stad werd geheeten. Het is waar, hare inwoners
mochten wel niet straffeloos geweld plegen; toch,
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als maar eene geldboete betaald werd, dan werd
veel door de vingers gezien. Zelfs mocht een moord
geschieden, onder voorwaarde evenwel van een zoen-
gekl aan de familie en een flinke bijdrage aan de
gemeentekas. Een menschenleven was niet te zwaar
een offer, als maar de gemeentefinantiën bloeiden.
De leden van den Magistraat knepen half hunne
oogen dicht, als hunne ooren den klank vernamen
van het goud, dat hun werd voorgeteld!

En meent nu niet dat dit geval op zich zelf
staat. Meent niet, dat aan CLAES G-EEBKANTS om
een of andere oorzaak eene exceptie geschiedde, of
dat de Magistraat van Leeuwarden een blijk gaf
van bizondere barmhartigheid, toen hij hem die
geldboete oplegde en den gepleegden moord daarmee
als geboet beschouwde. Neen, wat hier gebeurde
was regel. Het werd door de wet niet slechts toe-
gelaten , maar was bij de wet zelfs voorgeschreven.
Elk misdrijf, hoe groot ook, kon worden afgekocht
door eene som gelds, welke som dan ook bij de
wet was vastgesteld.

Zelfs was dit reeds een vooruitgang bij vroegere
tijden vergeleken, toen de beleedigde partij het
„oog om oog en tand om tand'' zelf in volle toe-
passing bracht en in ruwe wedervergelding zelf
wraak nam. Nu , nu de wet een geldboete voor-
schreef, was de straf ten minste niet langer aan de
willekeur van het individu overgelaten. De Ma-
gistraat bemoeide zich er meê. Hij bepaalde die
boete. — Maar dit neemt niet weg, dat geld toen
toch een redmiddel was in de moeilijkste omstan-
digheden. Een geldelijk offer was voldoende om
de gevangenis te openen. Met geld moest de be-
leedigde partij tevreden zijn, al schreide zij ook bij
het lijk van maag of vriend. Met geld was het
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gestorte bloed weggewischt. Met geld werd dus
alles goed gemaakt!

Dat deze dingen alzoo bestonden, leeren ons b. v.
de oude Friesche wetten uit de Midden-Eeuwen.
Daarin staat letterlijk te lezen, dat bij manslag de
betaling van een weer- of mangeld voldoende was.
Ja , de prijs werd daarin bij vast tarief geregeld ,
zoodat een Edele voor den moord, aan een Edele
gepleegd, 80 solidi (') moest betalen, terwijl lig
voor den doodslag van een vrij-man met 53 solidi
kon volstaan en voor dien van een lijfeigene nog
veel minder bad te geven. Ook de bekende Sak-
sische Ordonnantie, die clagteekent van het begin
der 16e eeuw, das even na bet boven vermelde
feit, handhaafde evenzoo het beginsel van afkoop
van straf door geld, zoodat het gebeurde met CLAES
GERBRANTS geheel past in den geest van dien tijd.

Als men dan nu tegenwoordig telkens herhaalt
dat „geld macht" is, dan wil ik dit wel toegeven^
want zulk een spreuk geeft doorgaans de juiste
uitdrukking aan datgeen wat ligt in den geest des
tijds , maar men geve mij dan ook toe, dat dit in
vroegeren tijd evenzeer het geval was; ja, dat geld
toen nog meer macht had, omdat het een veel
gevaarlijker wapen was in de hand des menschen.
Immers, zooveel macht bezit het geld gelukkig nu
niet meer, dat men zich daarmee zelfs bij den
rechter zou kunnen vrijkoopen van de misdaad.
Wij zijn dan toch in vier eeuwen vooruitgegaan
in opvatting van het zedelijk leven. Geld is niet
langer de oppermachtige gebieder. Het is niet
almachtig. Het opent de gevangenis niet voor

l) Solidus, een oud-Romeinsclie munt = circa
4.80 van onze munt.
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hem, die straf verdient en, al stelt het iemand
nog wel in staat om een bedevaart naar E-ome te
doen, wij weten dat een zielmis, al werd zij ook
in de St. Pieterskerk gehouden en door den Paus
zelf bediend, het misdrijf niet wegneemt.

Mij dunkt, dat liet goed is om zulk eene blad-
zijde der geschiedenis eens open te leggn. We stem-
men dan niet in met dat koor van klagers over
onzen tijd, die gedurig herhalen dat de gouden
eeuw acuter ons ligt en dat deze tijden alleen boos
zijn. Wij zegenen veeleer onzen tijd, die beter is
dan den vorige en we prijzen den vooruitgang,
dien we op het voorgeslacht veroverden.

En we sterken ons tevens in de hoop, die we
tegenwoordig wel noodig hebben om met goeden
moed de toekomst tegen te gaan, de hoop dat de
menscliheid nimmer zulk een cirkelgang volbrengen
zal, dat liet geld, hoeveel macht het ook nog moge
hebben, ooit weer tot een vrijbrief zal worden
Yoor de misdaad!

Leeuwarden, J. C. SINGELS,
September 1890.

BIJLAGE.

Bovenbedoeld oorspronkelijk stuk luidt aldus:

„Ie Claes Gerbrantz. lye ende kenne in desen
openen placcartbrieue also ie god betert een neder-
slach gedaen heb aan Henric Wyelmaker den God
ontfarm gesciet binnen der gueder eersamer stat
lewarden dair ouer ie aldair in vencnisse gecomen
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bin Ende also mij die eerwerdige heren Ouderman
Scepenen ende Bade aldair grote god.ertiernb.eit
hebben gedaen, oec int verklaren mit des doden
weduw ende sinen kynderen die io bij liaeren
verdeding betaling gedaen heb desgelyx van der
Stat brueken daer ie hem of bedancke ende be-
dancken sal also lange als ie leue so heb ie hem
gezekert gesworen ende geloeft zekere zwere encle
gelove mit minen vrijen moet wille der gueder stat
voirgenoemd hoeren borgeren inwoenren ofte onder-
saten in desen scriften dat io of nyemant van mijner
wegen om dier sake wil enichsins hem ofte cnieh
van hem met wrake moynisse hynder ofte last
heymlic of openbair mit rade noch dade doen noch
dair doen en sal in enigherleywys by dat verbue-
ren van minen live ende waert sake dat god ver-
biede ie mij anders dair in bewiese so bekenne ie
in desen scriften myn lyff verbuert te hebben son-
der enigerlei] indracht ofte tegensprake ende bin
des to vreden dat die stat voirse. mij dair om doe
veruolgen tallen plaetzen dair ie beuonden sal
mogen werden dair mij kerc vrijheit noch craem
in helpen en sal mogen ende doen mij dan rechten
als een vredebreker. Voert heb ie geloeft een
bedevaert te doen te Romen over des doden zyel
ende dair of geloeftic bethoen te bringen binnen
lewarden binnen jairs sonder alerley argelist In
kennisse der waerheit want ie Claes voirgenoemt
selue tdeser tyt geen sigel en heb so heb ie gebeden
Tyman Vrederixz inwoener te lewairden desen brieft'
ouer mij te besegelen mit sinen segel dat ie Tyman
voirsc- geern gedaen heb ter beden Claes voirse.
Gegeven int jair ons heren dusent vierhondert ses
ende tachtentich savonts na Reminiscere in de Vasten.';



23 November 1890.
JESAIA XI : 1.

Een ouxle, eens rijkgekruinde boom viel neer;
Een worm kwam tak voor tak der kroon ontknagen,
Toen sluipend langzaam, fel den stam belagen —
Het is geschied! En tot het heldenheir

Tel' Delftsehe groeve keert de nazaat weer,
Die 't werk , als erfenis hem opgedragen ,
Getrouw volbracht heeft al zijns levens dagen —
Wilhelmus van Nassouwen is niet meer!

Doch waar wij treurend op zijn doodbed staren ,
Buischt troostend ook voor ons de profecie:
„Uit cl' afgeliouwen tronk van Isaï

„Verrijst een rijsje, een scheut vol frissche blaren;"
Die telg, wie 't volk — waarvoor haar God moog'

sparen! —
Zoo jong als ooit zijn oude hulde bié!

's Hertogenbosch, W. ZUIDEMA.
23 Nov. '90.



/VLARTINUS †ÏANCOMIUS,

(HARTEN HANKES.)

Iets over zijn geelacht en zijne schriften.

Wat J. VAN DOOBNINCK in den Overijselschen Alm.
voor Oudheden, jaarg. 1838, schrijft van AREND
TO BOBCOP, burgemeester van Kampen, dat hij was
„een man van vast karakter" bij zoo veel karakter-
loosheid in den veel bewogen tijd van de tweede
helft der 16e eeuw, zal men, welke politieke denk-
wijze men ook moge toegedaan zijn, moeten toe-
kennen aan HANCOMIUS , den schrijver der Frisia.

Van dit werk zijn twee uitgaven bekend. De
eerste van 1609, gedrukt te Munster, de andere
gedrukt te Franeker in 1620. Van de laatste uit-
gaaf (ab authore recognitum, etc.) bestaan weer
verschillende exemplaren ; het eene, met het zwarte
wapen en de opdracht aan clen Aartshertog, door
HANCOMIUS (Hamconius) zelf geschreven, — het
andere, met het roode wapen en eene opdracht aan
de Staten van Friesland, is waarschijnlijk van de
hand van PIEHIUS WINSEMIUS.

HANCOMIUS toch was vóór 1620 reeds overleden.
WINSEMIUS , die in geschiedbeschouwing eene te

geringe critiekegeest betreffende FUKMBEIUS, SUITRIPUS
PETRI en HANCOMIUS bezat, tegenover de overcritiek
van TJBBO EMMIUS , — vooral als deze de geschie-
denis naar zijne opgevatte ideën plooit, — moest
in den lof der Friezen en nog meer in de liefde
voor vaderland en voorzaten, die in het werk van
HANOOMIUS doorstralen, wel behagen vinden, waar-
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om hij, wenschende dat zijn werk ook in Friesland
gebruikt zou worden, het daarom met een ander
uithangbord voorzag.

Wat wij verspreid vonden over den genoemden
schrijver, over zijne leven, zijne werken, zijne voor-
ouders en, vooral ook aangaande zijn nakroost,
wenschen wij, op verzoek der redactie, thans mede
te deelen.

Voor eenige, tot nog toe geheel onbekende na-
richten wegens 's mans nakroost, moet ik echter
eerst mijn dank brengen aan de familie MUURLINK
en vooral aan Juffer MARIA MUUBLINK te Oldemark,
die mij, zoo welwillend, haar geheel familie-archief
liet doorsnuffelen.

MARTEN HANKES T) gewoonlijk HANCOMIUS genoemd,
werd omstreeks het jaar 1550 te Follega, bij de
Lemmer, geboren. FOPPENS (Bibl. Belg. I I , 155)
stelt zijn overlijden even vóór het jaar 1620. In
een lijkzang op zijn zoon JOACHIM, pastoor en aarts-
priester te hingen, in het jaar 1607 overleden,
roemt hij de eervolle voorzaten van dezen zoon ,
welk gedicht in de Frisia is afgedrukt.

'J Zijn vader zou HANKE HANKEMA geheeten heb-
ben. (Nieuwe Naamlijst der Grieten., bl. 345), wat
echter niet waarschijnlijk is. In 1543 vindt men in de
Benefîciaalboeken van Friesland te Lemmer, HANKE
LIKKLIS, T.JAEM HANKES en te Follega HANKE MERKE.
Ben dezer zal wel de vader of grootvader van onzen
MAETEN zijn geweest. In de Lemmer komt ook voor
SIPKE HOLLIS en te Follega BONTE HOLLIS en in beide
plaatsen HOEGT HANNES. HANKE zal wel de verklein-
vorm, het deminutivum van HANNES (= JOANNBS) en
HOLKES het deminutivum van HOLLIS , tweede naam-
val van HOLLE, zijn. Een dezer, HOLLIS, was mis-
schien de grootvader van JOCHEM HOLKES, de vader
van de vrouw van MAKTEN HANKES.
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De Betoverovergrootvader van JOACHIM of zijn
eigen overovergrootvader was DIRK HANKEMA , die
in 1422 de Lemmer , bij de verdrijving der Hol-
landers, verdedigde. Zijn beide overgrootouders (de
betovergrootvaders van JOACHIM) waren Grietman-
nen. BÜHO VIBIUS JOLLEMA was Grietman van Do-

niaicerstal, vermeld in de Sassensche Ordonnantie,
en AüGusTiNus STHYNTHIEMA, grietman van Lemster-
land, die in 1498 bij Saaxum sneuvelde. Een broer
zijner vrouw, (de oom van moederszijde van JOA-
<;IIIM) , was advokaat' bij liet Hof van Friesland,
terwijl de broer van HANCOMIUS , bijgenaamd MY-
üicA was ANDREAS HANGOMIUS MYRIGA, (die oom van

vaderszijde van JOACHIM wordt genoemd) om zijne
studiën te voltooien, verscheidene universiteiten
van Duitschland, Frankrijk en Italië bezocht had
en zeer bedreven was in het Hebreeuwscli, liet
Ghaldeeuwsch, liet Grieksch en Latijn en ook vooral
in de geneeskunde uitblonk. Hij vestigde zich te
Leeuwarden, huwde aldaar en practitiseerde hier
verscheiden jaren zeer gelukkig als geneesheer,
totdat hij daar in 1585 aan het graveel over-
leed. Hij moet, behalve over geneeskunde ook
veel over gewijde zaken, geschreven hebben, doch
bij het naderen des dcods dit alles hebben doen
verbranden. SÜFFRID. PETRI meldt dit alles van
hem Decae XIII.C.VI.

Wegens het overlijden zijns vaders werd onze
MARTEN HANCOMIUS spoedig van de.studie, waar-
heen hij gezonden was, teruggeroepen. Hij was
reeds ervaren in de rechten en had de talen ge-
leerd. Nu moest hij het vaderlijk erf bebouwen.

„Kus colo", zegt hij in een gedicht, waarin hij
zijn leven en lotgevallen meldt, hetwelk FOPPENS
(1. c.) mededeelt, doch hetgeen in mijn- uitgaaf der

12
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Frisia van 1609 niet staat, en door onze schrij-
vers over zijn leven niet schijnt gebruikt te zijn.
Daar hij zoo spoedig de studie moest vaarwel zeggen
noemt FOPPENS hem „genoegzaam, een autodidact".
„Ad studium missus revocor mox funere patris".

Bekend is van HANCOMIÜS , dat hij driemaal ver-
bannen werd, en dit gebeurde, zegt hij, wegens
zijne liefde tot den koning, „amoris regis".

Di-oevige en blijde toestanden heb ik, meldt hij,
beleefd, want werd ik driekeer verbannen, ik keerde
niet enkel driemaal terug , maar werd ook met eere-
posten bekleed. Hij was dan ook post- en accijnsmeester
in de Lemmer en Substituut-grietman van Lemster-
land voor den ziekelijken IDSARD STYNTHIEMA, zeer
waarschijnlijk nog een verre naneef van hem, zoo-
als uit het voren medegedeelde betreffende zijne
voorzaten mag worden afgeleid. Volgens de Con-
seriptio Exulum was hij met zijn vrouw id 1580
in ballingschap gegaan. Hierna werd hij dijkgraaf'
van de Zevemvoiiden, dus over de dijken, loopeude
van het Roode Klif tot aan Veenhuisen of Kuinre.
en daarna G-rietman van Doniawerstal. In zijne
eerste ballingschap schreef hij, den 21 Augustus
1581, met andere ballingen, HANS ROORDA , OENZE
WIZTSMA , Grietman van Dantumadeel en MARTEN
BOUTSMA een brief aan de ontevreden landlieden
van Oostergo, om tot de gehoorzaamheid van den
Koning terug te keeren, (SCHOTANUS, Priesche Hist.
bl. 801). Den 25 November 1601 gelastte het Hof
van Friesland tegen hem te ageren, omdat hij zich
ophield bij dieg'enen, die den Koning getrouw waren.

Eenmaal, zoo schrijft hij zelf, is hij overwonnen
in een gevecht en viermaal bij belegering, waarbij
hij eens, door te zwemmen uit een ingenomen stad,
is ontkomen.
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Behalve de verzen, waarin hij den mislukten
krijg van JAN KASIMIE met GERARD TRUCHSES , den
afgezetten Aartsbisschop van Keulen, tegen ERNST
VAN BEIJEREN , den nieuw benoemden Aartsbisschop,
beschrijft, en een werkje: „Theatrum regum ponti-
„ficum et principium Frisiae, — Verthoninge der Ko-
„ningen , bisschoppen, princen enz. van Friesland",—
is zijn voornaamste werk het vorengemelde „Frisia",1)
waar hij in zesvoetige Latijnsche verzen de beroemdste
feiten en personen van Friesland bezingt. In bovenge-
noemde levensbeschrijving van zich zelven, zegt hij
hiervan, dat hij, hoe ook herhaaldelijk gedrukt
door ballingschap en meermalen overwonnen, echter
nog steeds met krachtigen moed de daden en 't
geloof der voorouderen bezingt, daar de deugd
.alleen bij hem dieper ingedrukt is , dan ai die
rampen. „Sed forte usque animo patrum cano
„gesta fidemque, altior est virtus omnibus una malis."

Tot nog toe meende men, dat de eerste uitgaaf
van het gedicht Fr is ia van het jaar 1609 was:
ik vond echter in het archief van de MUUBLINK'S
bovenvermeld, eene uitgaaf van 1607 , van den
zelfden drukker als die van 1609. Ook bleek ons
uit een tot het archief van die familie behoorend
stuk, dat de vader van de vrouw van HANKEMA ,
JOACHIM heette, naar wien zijn zoon, de vroeger
vermelde pastoor van hingen, zal genoemd zijn.
In dat stuk, van het jaar 1586, verhuren MARTEN
HANKES en BIN JOCHEMS , echtelieden, aan SIMON
MELES en SIDS, zijne vrouw, een erf of land bij de
Lemmer of Follega gelegen.

Hetzelfde archief bevat mede andere stukken,
l) Frisia, seu de viris rebusque Frisiae illustribus,

libri II. — Monasterii Westph. Typis L. Rasfeld(i)i.
Anno MDOIX.
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die ons met sommige afstammelingen van HANCO-
Mius bekend maken. Daartoe dragen vooral bij
eenige familie aanteekeningen in de uitgaaf der
Frisia van 1607, wolk exemplaar door HAXCO-
MIUS zelf aan zijn schoonzoon schijnt vereerd te zijn.

In zijn bovenvermelde» levensbeschrijving zegt
HAKCOMIUS , dat hem drie zoons of drie kinderen ,
de een, eene dochter, werden geboren. „ Tres nati
„miki filia nascitur una." Men kan het verstaan
drie zoons , eene dochter, dus vier kinderen, docli
men kan er ook uit lezen : drie kinderen, (waar-
van) de een , eene dochter.

Zijn zoon JOACHIM, geboren in 1576, werd in
1596 te Leuven tot meester in de vrije kunsten
gepromoveerd. Hij was primus of de eerste in
vordering, doceerde zeven jaren lang de wijsbe-
geerte, werd priester gewijd- in 1602 en verkreeg
met lof (cum laude) het licentiaat in de godge-
leerdheid. De Aartshertog belastte hem met eene
zending naar Friesland, en toen Lingen den 19
Aug. 1605 tot de gehoorzaamheid des konings
was teruggebracht, werd hij in 1606 aldaar tot
pastoor en aartspriester of deken , door SASBOLD
VOSMEER , den pauselijken Vicarius, aangesteld. Hij
overleed te Lingen den 2 Sept. 1606 „tot groote
droefheid der burgers en van alle brave lieden"
aan de pest, in den ouderdom van 30 jaren 10
maanden en 16 dagen. ')

') Ik mag niet nalaten hier te vertalen, wat B. A.
CTOLDSMIT) in zijn „Gescliiehte der Grafschaft Lingen,,'
bladz. 91—93 over MAKTEN en zijnen zoon Jo.umm
meldt „MARTFN HAXCOMII'S schijnt ook te Lingen bij-
„zonder belang in de kerkelijke aangelegenheden ge-
rateld te hebben, daar hij in onderscheidene oorkonden
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Gelijk wij boven zagen, was MARIEN HANKEMA
eerst postmeester.

Eene attestatie van 1617, en ook nog eene van
1629, melden, dat MABTEX HANKES de post aan
de Lemmer gepacht had voor 600 car. guld. Nog
een ander getuigenis, van 1690, meldt, dat PIER
SETA, notaris, de gerechtigheid van de post geërfd
had van zijn vader TETARDUS of TJEERT JACOBS
SETA. Uit het archief is verder met zekerheid op
te maken , dat de eenige dochter van HANCOMIUS
gehuwd was met JACOBUS SETA, wiens zoon TETAE-
DUS , in het exemplaar dezer Frisia, heeft aange-
leekend, dat hij is de eigenaar van dat boek. Een
broer zijner moeder, dus een andere zoon van
HANCONIÜS , met name SABIKÜS of CEABINUS, (on-

duidelijk is dit) schrijft daarin duidelijk aan TE-
TAKDUS deze verzen -

Ingenii Martini ferax stirps Hankema pulsat
Martini Hancomii ut facta sequaris avi

Istos Tibi versiculos „ ' , . ' avunoulus liausit
• ( Orabmus

Ut patrem ipse tuque sequaris avum.

Hierin spoort SABINUS, broeder zijner moeder ,
(avunculus) onzen TJEERT alzoo aan, om zijn groot-
vaders daden na te volgen, zooals hij zelf hem ,
die zijn vader was, navolgde.

„als getuige voorkomt met het praedicaat „vir apec-
„tafcae virtutis", „een man van uitstekende deugd." Ook
„een vriend van hem, dien hij een exemplaar van zijn
„Frisia schonk, noemt hem daarin „een door deugd
„en geleerdheid uitstekend man. SASBOLD noemt
„JOACHIM in zijn schrijven een heilig man. Hij stierf
„vermoedelijk ten gevolge zijner zielenijver brj pest-
„zieken, aan de pest, betreurd door de burgers en
«alle braven."
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'Achter, in dat zelfde exemplaar van TJEERT
JACOBS SETA, staan in 't Latijn volgende geboorte-
aanteekeningen, die duidelijk dezen TJEERT gelden:

Anno 1610 zijn wij getrouwd. (Is dus TZEERT
gehuwd).

1611. 12 Julij, is geboren onze dochter BIN. Deze
is dus genoemd naar hare grootmoeder van moeders-
zijde, de vrouw van HANGOMIUS, BIN JOCHEMSIIOLKBMA.

1612 is geboren onze zoon JACOBUS , gestorven
1618, dus genoemd naar zijn vader JAOOBUS SËTA.

1613. 2 Novemb., is geboren BIN ; dus de eerste
BIN was gestorven.

1616 is geboren onze zoon JOACIIIM. Genoemd,
of naar zijn vaders grootvader van moeders zijde,
JOACHIM HOLKEMA , of naar zijn oudoom, den pas-
toor van Lingen.

1617 is geboren MARTINÜS. Deze stierf 1641 ,
en zal naar onzen MAKTEN genoemd zijn.

1619 is geboren BUERIUS of PIERIUS; vaak ge-
noemd PIERIDS HANCOMIÜS SETA. Deze is notaris
geweest op de Joure, leefde nog in 1675, doch.
was in 1687 reeds overleden. Deze notaris liet
twee dochters n:i: NAMKE en JANNEKE. JANNEKE
huwde met den notaris STEPHAKDS SUHULTINK, die
zijn schoonvader reeds in 1687 als notaris te Joure
was opgevolgd en nog in 1723 als notaris aldaar
fungeerde, doch vóór 1728 was overleden Hij
bezat met JAN SCHULTINK , wijnkooper te Sneek,
gemeenschappelijk eenige goederen, vooral te Beels
en Oldeooom. Deze JAN was blijkbaar zijn broeder.
Het schijnt zeker, dat de vader van STEPHANUS, de
notaris, was CORNELIUS LAMBERTÜS SCHULTISCK, die

in 1642 huwde met SIJTSKE STEVENS en te Beets
woonde of ging wonen, naar welken STEVEN onze
notaris STEPHANÜS zal genoemd zijn.



183

Notaris STEPHANUS SCHULTINCK had een zoon Mr.
- PIERIÜS HANCOMIÜS SCHULTINCK , naar zijn moeders

vader genoemd, die advokaat bij het Hof van
Friesland was. Deze huwde met ANNA NADTA en
had twee kinderen: BAVIDS SCHULTINCK en FLOREN-
TIA SCHULTINK.

Nog had STEPHANÜS twee dochters: IKA ook
IDA in de stukken genoemd, die huwde met
HERMANDS DE JONG , koopman te Kuinre en AALTJE,
de oudste, die huwde met den weduwnaar HENRI-
cus MUURLINK aan de Oldemark, waarvan een
dochter VROÜWKE , die echter geen kroost heeft
nagelaten.

Ten opzichte dezer Friesche SCGÜLTINCKS meenen
wij, ofschoon dit niet meer het bloed van HANCO-
MIDS geldt, nog het volgende te moeten mede-
deelen.

Bovengenoemde broeder van den notaris STEP-
HANDS , namelijk JAN SCHULTINCK, huwde in 1673
te Worhum met TIMENTJE SPANGA, doch woonde
in 1693 te Sneek, waar hij wijnkooper was. Van
meer kinderen kwamen slechts drie tot rijpere jaren,
als: Mr. JACOBUS, die advokaat was bij het Hof
van Friesland, BARRARA, die huwde met BEGNERÜS
HAAKSTRA , brouwer te Sneek, en CORNELIUS , die
zijn vaders zaak, den wijnhandel, voortzette. COR-
NELIDS huwde te Sneek in 1715 met RINSKE BÜRDES of
BERNARDS , die meer kinderen hadden , doch waarvan
slechts een zoon, BERNARDÜS SCHULTINCK , geboren
in 1724, in leven bleef. Deze huwde in 1751,
26 Januari, met MARIA of MARIGJE OSSE, dochter
van GLAAS HENDRIKS OSSE , Collecteur der Verpon-
ding van Steenwijkerwold te Steenwijk.

GLAAS OSSE was zelf een verre afstammeling
van de SCHULTINKS van Steenwijkerwold en erfge-
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naam van het grootste deel hunner goederen, on-
der anderen van de bakermat dezer familie, het erf'
ScHULTiNCK aldaar,

Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren:
REGINA en REIMLDA. REGIKA huwde met THEO-
DORUS SCHERMER te Wormerveer, in deze eeuw
overleden, waarvan in N. Holland nog sommige
der SCHERMERS afstammen.

REKILDA huwde met den weduwenaar van ANNA
MARIA MUURLINK, JOANNES RIESEVELD , die van
Oldemark naar Kampen ging wonen. Uit dit
tweede huwelijk werd hun te Kampen, in 1783 ,
geboren eene dochter, MARIA CHRISTINA , die in
1806 huwde met F. P. A. HEERKENS , raadsheer
in liet Hof van Zwolle. Bij een hunner dochters
te Zwolle, kan men nog liet rijke zilver- en por-
selein-geraad van deze Sneeker SCHULTISKS zien. r)

Slagharen, I. HOGEMAN.
7 November 1890.

') Van waar stammen de Friesche SCHCLTINKS ? In
de 14e en 15e eeuw vindt men in het Charterboek van
Friesland, SCHULTINK'S te Staveren. In de Benefloiaal-
boeken van Friesland vindt men ze niet; ook vindt
men ze niet in de Oonscriptio Exulum, ofschoon zij
meest den koning getrouw bleven. Zij kunnen echter in
beide onder den voornaam des vaders schuilen. Erven,
die Sor-iuLTiNK heeten, liggen te Steenwijherwold met een
daaraan toebedeeld erf te Scheerwolde, te Norg, te Itter-
belce bij Ulsen, te Bedum, te Ootmarsum, enz. De voor-
namen wijzen ons echter hier naar Steenwijherwóld,
waar de bakermat der Schuttinks ligt, zooals een dichter,
mede uit gegevens door SUFFRIDUS PETBI verstrekt, in
1598 zingt (Zie vóór in, de Bibl Eccles van Mr. COE-
KELius SCHULTINK). Er is een geslaehtlijst van MicHiEii
SCHULTINK (geb. 1500 in 't ambt ven Steenwijk) door
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VOKSTERKAN VAN DEK OuEN uitgegeven, die, door een
naneef te Zwolle opgemaakt doch zeer onvolledig en
ook onjuist is opzichtens het na- kroost te Steenwijlcer-
wold. Hij meldt wel, dat daar nakomelingen van
JOANNA SCSULTINK dochter van MICHIEL , gehuwd met
(CLAAS WILLEHS) KROEVE , gevonden worden, doch zegt
niet te weten of de oudste zoon van MICIIIEL, COEN-
RAAD, ooit gehuwd is geweest. Diens zoon JACOB en zijne
dochter GIIIETJE en ook JDRRIEN kende hij niet. Daar
nu komen ook voor een LAMBERT JANS, in 1597 reeds
oud, een FRANS LAMBERTS en LAMTSERT JAN KLAAS in
1614 en 1612, die bloedverwanten der SCIIULTINKS
waren. In 1680 werd te Steemvijkeriuold gedoopt een
dochter van LAMBERT SCHULTIXK. Hier zou ik den
grootvader van CORNEMIUS LAMBERTUS zoeken. LAM-
BERT JAN KLAAS zal CROEVE, alias SCHULTINK, zijn.
LAMBERT JANS of FRANS LAMBERTS zullen ook SCHUL-
TINK'S kunnen wezen. De naam CORNELIUS zal van den
geleerden Theoloog te Keulen, zoon van MICIIIEL, zijn
genomen, († 1604), die weer genoemd was naar zijn
oudoom CORNELIUS HESSELINK, die in 1543 pastoor te
Oldeholtpade was, daar 57 jaar pastoor is geweest, de
kerk, daar nog bestaande, gebouwd heeft en te Steen-
wijkerivold de vicarie van het H. Kruis heeft gesticht.
Bewijsbaar schreef men zich dikwijls naar des vaders
of moeders bij- of geslachtsnaam. Zoo schreef men
Mr- PETRUS CROEVE, alias SCHULTINK, (zoon van N. W.
KROEVE en JOANNA SCHULTINK) en toen zijn broeder
het erf TER ZWEO-E gekocht had, schreef zich zijn zoon,
de Collateur der verponding, FRANS TER ZWEGE, alias
SCHULTINK, blijkens zijn testament. Het huis SCHUL-
TINK met omliggende grond, bewoond door de voor-
ouders van den schrijver dezes van 1743—1883, is
thans zijn eigendom.



Iets uit het Oera Linde Boek.

Het Oera Linde boek, in 1872 te Leeuwarden
uitgegeven, is , ofschoon historisch zonder twijfel
een verdichtsel, tocli in ander opzicht een merk-
waardig boek. Onder den vorm van geschiedenis
geeft het, in korte trekken, spranken van wijsheid,
van menschenkennis en van reine zedeleer. In zijne
onderdeelen bevat het Her en daar lezenswaardige
schoonheden.

Een enkel voorbeeld er van , pag. 64, volge in
de oorspronkelijke en daarnevens in de tegenwoor-
dige Friesche taal.

Tot recht verstand daarvan diene, dat de Frie-
zen , Frya's volk, worden voorgesteld als bestuurd
door eene heilige maagd, de eeremoeder, bijge-
staan door maagden, fammen, als staatsdienaressen.

Orlocli was urtigen , Oarloch wier oertein,
men nêd was kvinen an mar need wier kommen yn
sin stëd. Nw weron hyr syn steed. Nou wieren
thrê manniska thôr-ek en lijir trije minsken, dy elk
buda keren stêlon fon in pûde koarn stielen fen
asundergane ejnhera. Tha ôfsûndeiiikeeigners.Doch
hja wrdon alle fat. Nw hja waerden allegearre
gong thene erosta to and fette. Nou gong de earste
brocht thene thjaf by eigner hinne en brocht de
tha Skelte. Tha' fainna tsjeaf by de Skelta. De
thêr-ur kêtliande, sei- fammen der oer kondig-
den allerweis, that i dên jende, seine allerwege, dat
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habbe nei rjucht. Thi ora
nom thene tlijaf that ke-
ren of and lêt ini forth
mith freto. Tha famne
seidon, M heth wel dên.
Men thi thredde ejnhêr
gung nei tha tlijaf sin
hus tha. Asser nw saeh,
ho nêd thêr sin setel up-
stalth hede, tha gung hi
to bâk and kérde wither
mith en wein fol nêd-
treftum, ther hi nêd mith
fon there lierd of driwe.
Fryas fammen hedon by
him omme warath and
sin ded an that evge bok
skreven, dahwile hja al
sina lêka ut faehth hede.
Thju eremoder was et
seid and hju lêt het kun-
dieh dwa thruch that ele
land.

hy dien hie nei rjucht.
De oare naem detsjeafit
koarn ôf en liet him f o art
gean mei frede. De fam-
men seine, hy hat goed
dien. Mar de tredde eig-
ner gong nei de tsjeaf syn
hûs ta. As er nou seach;
ho de need dêr syn setel
opslein hie , do gong hy
tobek en kearde wer mei
in weinfol needdruften =
dêr hy de need mei f en
de hird ôfdreau. Fryas
fammeu hiene om him
hinne ware en syn died
yn it ivige boek skreawn;
towile hja al syn lekken
en brekken útfage hienö;
De earemoeder waerd it
sein en hja liet it kond
dwaen troch it hiele lâi)>

Vadcrlyke £ancl.
„Maak uw staat, of de staat maakt zîcli zei-

ven."
Les van den Frieschen Ambassadeur WILLËM

VAN HAREN, den Oude, aan zijn zoon, als deze het
soms te rijk aanlegde.



HET KOLONELSDIEP.
(Met een kaartje)

Onder dezen naam treft men een kanaal aan,
zoowel in oostelijk Friesland, loopende van de Ber-
gwnermeer naar de trekvaart bij Gerkesldooster,
als in westelijk Groningen, loopende van uit de
Oude Surhuisterveenster-vaart in Friesland dwars
dooi" de Lauwers naar de trekvaart nabij Zuid-
hom. r)

De daarstelling van deze twee vaarwaters wordt
over 't algemeen toegeschreven aan den Kolonel
CÀS-PAR DB ROBLES, onder welken naam die kanalen
ook wel voorkomen. ROBLES, „van seer cleinen,
„hooch opgekomen/' was in zijne jeugd page van
Willem van Oranje en bevond zich later reecis ,
vóór 1568, als „Cornel'' in Spaansclie dienst in
Friesland. Zooals bekend is, was hij van April
1572 —1574 onder-stadhouder van Barlaymont, die
toen als stadhouder de drie noordelijke gewesten
bestuurde, terwijl ROBLES in diens plaats als zoo-
danig in ISTov. 1574 werd verkozen, welk ambt hij
waarnam tot 23 Nov. 1576, op welken dag hij
te Groningen werd gevangen genomen.

Wijlen de heer EBICHOFÏ heeft in het IXde Deel

') Gewoonlijk noemt men het Koïoneïsdiep, ook wei
Kornels-diep, en bij verbastering daarvan soms Kor-
fieKs- of Kneüis-diep, zie ook de: Bijlage.
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van de Vrije Fries 't een en ander over ROBLES
medegedeeld, hoofdzakelijk ten opzichte van zijne-
verdiensten als „dijker", en hoe verdienstelijk dat
werk ook was, die schrijver heeft o.i. dezen wel is
waar doortastenden, maar tevens ook hooghartigen
Portugees, wel wat te hoog geprezen. Hij spreekt
ook over den aanleg van de bovenbedoelde vaarten
en verbaast zich, hoe de kolonel omstreeks 1571,
naar hij veronderstelt, geld en mensehen heeft
kunnen vinden, die dat werk ten uitvoer konden
brengen. Hij doet daarbij de vraag of dat werk
bij Zuidhorn is blijven steken.

Het is zeer begrijpelijk, dat ROBLES de nood-
zakelijkheid zal hebben ingezien van eene goede
verbinding te water van Leeuwarden naar Gronin-
gen , hoofdzakelijk met het oog op het militair
vervoer, dat toen veelal wegens den slechten toe-
stand der wegen, te water moest geschieden. Ook
voor den reizenden man was eene dergelijke ver-
binding tusschen die twee hoofdsteden van groot
belang.

Er bestonden destijds reeds vaarwaters van Har-
lingen naar Leeuwarden en vandaar naar Bergum.
Van de Bergumermeer liep toen oostwaarts ook een
dyep:' voorbij Gerkesklooster in n. o. richting naaï
de Lauwers.

De kloosters waren destijds meermalen het tijde-
lijk verblijf van krijgslieden en hunne bevelhebbers»
In sommige conventen trof men dan ook een ., Stadt-
holderscamer" aan, zooals in liet Gerkesklooster.1) Het
Bergumer- en het Gerkes-klooster werden van tijd
tot tijd door woeste krijgers bezocht en dat er dus
toen eene verbinding te water tusschen deze beide
conventen bestond, is op zich zelf reeds aannemelijk»

') Zie mijne Beschr. van dat klooster, blz. 11 en 12.
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Wij achten liet waarschijnlijk, dat BOBLES wel de
verbinding, tussclien Leeuwarden en Groningen .
maar niet liet geheele kanaal heeft daargesteld.

Een goed deel van dat vaarwater toch, meenen
wij, bestond alreeds, als 't ware bij stukken en
brokken. Hij zal de bestaande diepen of' vaarten
verbeterd en aan elkander verbonden hebben en
zoodoende eene verbinding tussclien beide steden
tot stand hebben gebracht. Door wie hij het heeft
laten uitvoeren , is moeilijk te zeggen. Misschien
door zijne soldaten of wel door de inwoners dei-
dorpen , waarlangs dit kanaal loopt, met behulp
van de kloosterlingen van Buwe- en Gerkes-klooster.
Even moeilijk is het te bepalen wanneer hij het
deed ; waarschijnlijk gedurende den tijd , dat hij stad-
houder was, dus tussclien 1574 en 1576.

Wij willen dit nu wat nader beschouwen.

Uit het Benificiaalboek blijkt vrij duidelijk, dat
er in het jaar 1543 een vaarwater bestond, dat
langs Kooten , Twijzel en Augustinusga moet heb-
ben geloopen en bij de eerste dorpen als het „Okle
dyep" en bij het laatste als „Syllroede" wordt
aangewezen. Zoo vindt men daarin van lancl ge-
sproken „gelegen op de suydersyde van Ooetstera-
,,kerck, dat Oldedyep naest op de noeders3rde."

Met het oog op hetgeen men vindt op vroegere
en latere kaarten, achten wij het aannemelijk, dat
er in 1543 een „dyep" bestond, destijds reeds als
„old" bekend, hetwelk van de Bergumermeer langs
het Gerkesklooster en ten noorden van Schalkedam
naar de Lauwers liep en dat op die wijze het
overtollige water naar zee werd geloosd. Dat laat-
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ste gedeelte (van G. ld. naar de Lauwers) is nog'
als Oude Vaart bekend. 1)

Het schijnt wel, dat de nu zoogenaamde Oude
Surhuisterveenster-vaart, in 1543 „ Suyerhuystera
nydyep" en ook wel „Sylsloet" genoemd, niet ver
van Schalkedam, met dat „Olde dyep" (Oude Vaartj
in verbinding is gebracht, terwijl in tegenstelling
daarvan de meer oostelijk gelegene Lauwers toen
ook als het „Olde dyep" bekend was. Wij meenen dit
een en ander uit liet Benif. boek althans te mogen
opmaken. 2)

Vijf en dertig jaren te voren (1508), had er
met betrekking tot ons onderwerp , iets plaats,
waarbij wij een oogenblik moeten stilstaan.

Als men de oorkonden opslaat in het 5e dl. van
liet Charterboek, die betrekking hebben op den
aanleg der trekvaart van Kollum naar Gerkes-
Mooster en verder naar de Groninger grenzen ,
omstr. het midden der 17de eeuw, dan zou men
allicht geneigd zijn tot het denkbeeld, dat die trek-
vaart toen als een geheel nieuw kanaal is aange-
legd. Niets minder dan dit is het geval. Immers
in eene oorkonde van 1637 wordt reeds gewag
gemaakt van een „ordinairs diep ofte vaert", loo-
pende van de „Buytenpostmertylle" en langs het
Uitland „naer Oollum."' Uit een paar rekwesten

l) Zie Nieuwste kaart van Aclitkarspelen en bladz.
195 hierna.

-) Chbk. I, 548, (1454) leest men: van cîe „Land-
zetten op des eggis des alda Dypis" d. i. de meijers op
den kant van het Oude diep, met welk diep, naar wij
meenen, de Lamvers wordt bedoeld.

Zie mijne Beschrijving en Kaart van „De Lauwerszee"
en Benif. boek, op AchtJcarspelen. De tegenw. Nieuwe
Surh. veenster-vaart werd in 164S gegraven.
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van dien tijd blijkt ook, dat die vaart reeds vroe-
ger bestond. In het eene rekwest wordt gezegd, dat het
veerschip van Kollura naar Leeuwarden vóór om-
streeks 1640 niet langs Dokkum, maar langs de
Bergnmermeer zijn weg nam, en in liet andere ver-
zoeken de kerkvoogden van Ausbuurt, dat er
eene brug zou worden gemaakt, daar waar men
voorheen door de oude vaart plagt te gaan. r)

Uit een nog aanwezig Zijlregister van de Kol-
lumer-zijl van 1616 blijkt, dat de dorpen Aus-
buurt , Buitenpost, Optwijzel en halve Kooten mede
moesten contribueeren tot het onderhoud dezer
sluis , waaruit volgen moet, dat deze dorpen het
overtollige water langs een kanaal door die sluis
konden afvoeren. s)

In eene aanteekening van 1561 wordt gesproken
van liet „ Diep, comende van Lutkewolde tot deur
Gollum" : uit het Benif. boek blijkt duidelijk dat er
in 1548 een vaarwater zuidwaarts liep van Kollum,
alsmede dat toen reeds de „Buytenpostmertille"
bestond, die ook in 1637 voorkomt en die vrij
zeker lag ongeveer ter plaatse waar men nu de
zoogenaamde Steenharstertille aantreft. 8)

En nu komen wij tot hetgeen plaats had in het
jaar 1508. Toen werden de grietslieden van Kol-
lumerîand en Achtkarspelen , benevens de abt van
het Gi-erkesklooster door den Saksischen stadhouder
Hendrik Graaf van Stolberg—Wernigerode aange-
schreven, om met den meesten spoed het nieuwe

l) Chartbk. V, 402 en 405. — Aantt. uit het Oud
Archief van Friesland.

J) Kesol. boek van Kollumerland.
3) Rentmr. rekening van Friesland. — Benef. boek

op: Kollum en ald. bl. 207.





198

Kollumerdiep verdei1 op te graven en wel door be-
doelde grietenijen naar Eestrum. EETCHOIT meent
dit kanaal weer te vinden in de Sandsloot in Acht-
karspelen , maar wij gelooven met Mr. Fockema , dat
dit kanaal moest gegraven worden van Kollum langs
Ausbuurtnaar Gerkesklooster tot in liet bovenbedoelde
„Oldedyep", dat naar de Bergumermeer liep.1) Dat
liet langs Gerkesklooster zouloopen, is vrij zeker, zoo-
wel om dit convent van de voordeelen daarvan te
doen genieten, als omdat het bevel niet alleen is
gericht tot de grietslieden, maar ook tot den abt
van dat klooster. Wellicht werd toen opnieuw
het „Olde dyep" opgegraven. Omtrent dien tijd zul-
len de meergemelde dorpen, die door deze omstan-
digheid het water door de Kollumerzijl konden af-
stroomen, tot het onderhoud dier sluis hebben
moeten contribueeren. '")

Hoewel dit nu niet als een bewijs kan strekken.
zoo verdient het toch opmerking, dat de stad-
houder G-raaf VAN AEBMBERG , toen deze in Mei
1568 zich van Leeuwarden op weg begaf naar
Groningerland, kort vóór den slag van Heiligerlee,
zijn weg van Leeuwarden naar Bergum en vandaar
naar Kollum nam. Daar zou hij zich vereenigen
met BBAOAMONÏB, die met zijne vendelen van Har-
lingen over Leeuwarden zich ook naar die plaats
zou begeven. ABEMBEKG , hevig door de jicht ge-

1) Mr. D. Fockema, Schetsen dei- Fr. gesch., III, 350.
2) „Koll. l and c. a. gescbiedk. beschreven", bladz.-

34. — Misschien heeft op dit k a n a a l be t r ekk ing de
u i t d r u k k i n g vermeld in een char te r van 1529 (Chbk.
I I , 564), w a a r gesproken word t van land gelegen te
Dijkhuizen, „op de Wes te r s id t der nijen Sloetswall."
Zie n o g eene nadere naededeeling over h e t kanaa l Kol-
lum—Best rnm i n de Bijlage.

13
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kweld, werd „op een stoel sittende" te Leeuwarden
in liet schip gebracht. Is liet nu niet waarschijn-
lijk , dat hij in de gegevene omstandigheden de
reis over Bergum koos, in liet Bergumer klooster
verblijf hield, om vandaar te scheep naar Kollum
te gaan'? ')

Als wij nu het vorige te zamen vatten, dan komt
het ons meer dan waarschijnlijk voor :

1°. dat er vóór 1508 reeds een „dyep" be-
stond van de Bergumermeer langs het Gerkeskloos-
ter naar de Lauwers, in 1543 reeds als „olde
dyep" bekend ;

2°. dat omstreeks dat jaar dit „dyep" is opgegra-
ven, tengevolge van het plan, om een kanaal van Kol-
lum naar Eestrum (Bergumermeer), aan te leggen en

3°. dat ROBLES het „dyep" van de Bergumer-
meer tot bij Gerkesklooster opnieuw heeft laten
opgraven en hier en daar verbeteren.

Vrij zeker waren er oorspronkelijk vele kron-
kelingen en bochten in en werden er door ROBLES
hier en daar afsnijdingen daargesteld, zooals b. v.
bij het dorp Kooten, waar men, op kleinen afstand
van het huidige kanaal, nog eene oude verlatene
stroombedding aantreft.

Vervolgens zal toen ook het nu zoogenaamde
Stroobosserrak zijn gegraven, als kortere verbin-
ding van het „Olde dyep" met de Surh.veenster
vaart, hetwelk althans op de kaart van UBBO
EMMIUS van 1616 voorkomt.

Iets zuidelijker ( + 1ji uur) liet ROBLES blijkbaar
een kanaal uit deze vaart graven, (zoo het schijnt
daarbij gebruik makende van de bestaande zijlroede,
die langs Lutjegast naar Visvliet liep,) oostwaarts

•) De Vrije Fries, XVI, blz. 464 en 465.
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tot op de hoogte van Zuidhorn, in het toen sedert
meer dan twee eeuwen reeds bestaande Niezijlster-
diep , uit het Leekstermeer noordwaarts loopende.
Dit diep zuidwaarts volgende, kwam men aan
een vaarwater, dat in oostelijke richting naar Gro-
ningen liep en waarvan het meest oostelijke ge-
deelte het Hoendiep heette en nog heet, welke be-
naming reeds in 1558 voorkomt.

Op deze wijze meenen wij , dat ROBLES de ge-
meenschap te water tusschen Leeuwarden en Gro-
ningen heeft daargesteld.

Wij willen hieraan nog toevoegen, dat in ieder
geval die gemeenschap reeds lang vóór het graven
der trekvaart bestond, daar er in eene oorkonde
van 1598 duidelijk melding wordt gemaakt van
een kanaal van Groningen naar Leeuwarden. *)

BIJLAGE.

Wij stellen ons voor, dat er althans reeds vóór
de eerste helft der 16de eeuw a†strooiningskanalen
zijn gegraven: 1°. van de Bergumermeer langs
Gerkesldooster in de Lauwers, waarna dit riviertje
onmiddelijk t. z. van dat punt zal zijn af gedamd
(Schalkedam), 2°. van uit de Surhuisterveenen naar
dat kanaal en 3°. langs Lutjegast in de Lauwers,
die allen hun water door de Visvlieterzijl enz.
loosden. 2) — Vreemd is het, dat men in 1586 vindt
melding gemaakt van een plan, om te maken „een
nieuwe vaert uytt de Surhuyster fenen op Oollu-
merzyl1'. — Kesol.bk. van Kollumerland en Gesch.
Beschr. van Koll.land c. a., bl. 86.

l) Zie daarover de Bijlage.
°) Zie verder mijne Beschr. der Lauwerszee.
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In do noot op bladz. 188 spraken wij van de
verbastering van Cornélsdiep tot Kornélis-, Knellls-
diep. Zulke belachelijke verbasteringen komen meer
voor. Zoo wordt door W. EEKHOIT in zijne Ge-
schiedk. Besclir. van Leeuwarden, dl. I, blz.
199 in de noot vermeld, dat de zoogenaamde Bon-
tepupesteeg te Leeuwarden, later genoemd Bonuspa-
ters- of Bonepaters-steeg in Pompmakerssteeg ver-
basterde.

ROBLES was een Portugees.
Van zijn zuidelijke gelaatskleur getuigt het vol-

gende rijmpje. Toen er in November 1572 in cle
stadsgracht te Franeker bitten in het ijs moesten
worden gehakt tot verdediging tegen een verwach-
ten aanval door hem , maakte de stadsomroeper ,
„een korts-wijligh man," dit aldus den volke be-
kend :

„Ellek kome op syn bit,
ende begiet et glad :
soo glydt de Cornel
met syn swart vel
van boven del."

Men vindt nog het een en ander over Robles
vermeld in de Fr. Volksalmanak, over 1844.

Ten opzichte van het kanaal Kóllum—Eeslniin
vond ik toevallig, juist voor het afdrukken dezes,
daarover nog vermeld, dat de abt van het Gerkes-
klooster in 1545 den grietman van Achtkarspelen
in rechten aansprak, omdat hij weigerde het graven
te bevorderen van het „diep van Collum naer Gercz-
„clooster en Visvliet." Volgens het in den tekst
vermelde betrof dit dus dat gedeelte van dat kanaal,
hetwelk van de „Buytenpostmer-tylle" (1543) naar
het Gerkesklooster zou loopen. Zie bladz. 192.
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Verder nog, dat Claes Clant, grietman van Kol-
lumerland c'a. 8 Oct. 1561 voor het Hof verscheen
en eene berisping kreeg, omdat hij „de vaert, strec-
„ kende van Colmersyl door Collmn naer Buyten-
„post" (nl. in de richting van Buitenpost) „niet
„had doen opgraven, voor zoo vele de portie van
„zynder jurisdictie anginek." (Oorkonden van wijlen
Mr. W. W. Buma, op de Bib], van liet Friesch
Genootschap. Zie mijne Geschiedk. Beschr. van
Koll.land ca. bl. 164 en 165.

Over het Hoendiep het volgende:
Reeds in 1335 lag er buiten de Apoort te Gro-

ningen een stuk land, bekend als „de Hoen", welke
benaming ook in Oorkonden van 1459, 1462 en
1564 voorkomt, terwijl in het begin der 16e eeuw
de Hoenweg wordt vermeld : Driessen, Mon. Gron.,
716; Feith, Eegister, 1564, no. 5. Het Hoen-
ster diep komt reeds voor in stukken van 1558 en
1565 (Feith, t. a. pi. 1558, no. 34 en 1565 no.
15).

Dr. ACKER STEATINGH , Aloude Staat I , 302.
dwaalt door te zeggen, dat dit diep in 1623 is
gegraven, hetgeen TBENSTRA (Kronijk van Fr., Gron.
en Dr.) ook vermeldt. (Zie ook: v. d. AA, Geogr.
Wbk. op: Hoen en Hoendiep.) Uit stadsrekenin-
gen van Groningen van 1597, '98 en 1601 blijkt,
dat men toen bezig was met het opgraven van dat
diep. (Feith t. a. pi. 1597, no. 68; 1598, no. 48
en 60 en lst Vervolg: 1601, no. 62a.) In 1598
verzochten de ingezetenen van Fredewolt aan de
Staten van Stad en Ommelanden, dat eenigen van
Humsterland en Langewold zouden leggen „eene
nieuwe zijl in het kanaal naar Leeuwarden."

Twee jaar later (Feith, 1600, no. 14) werd er
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een omslag in ;t Westerkwartier gevorderd „tot de
„herstelling van het Oollonelsdiep."

Of men iets, opzichtens het bestaan van een
kanaal van Groningen naar Leeuwarden, mag afleiden
uit een brief van 14 Maart 1572, aangehaald
door Dr. V. Vloten, in „Neerlands Opstand", (ed.
1858, I , 329) bij de vermelding, dat een smalschip
met gevangenen „buyten om" van Harlingen naar
Groningen ging en „binnen deur" terug naar Har-
lingen,, kunnen wij niet beslissen. Dan zou de
daarstelling dus vóór 1575 moeten zijn geschied.
Binnendoor kan ook zijn langs de Hunse en het
Dokkumer diep.

Over 't Niezijlster-diep lag de Enumatil, die oa.
voorkomt in 1505 (Schot. 508), bij Feith, Eegis-
ter, 1548, no. 2, en ald. 1604, no. 54.

KOLLUM, Oct. 1890. A. J. ANDBEÆ.


